




ناحلاص زا  یتارطاخ 

: هدنسیون

روپ تماهش  دمحا 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناحلاص زا  11یتارطاخ 

باتک 11تاصخشم 

11هراشا

فّلؤم 21همدقم 

ناحلاص زا  یتارطاخ  : لوا 23شخب 

23هراشا

24هراشا

خیش بانج  موحرم  25دالیم 

خیش بانج  موحرم  26دیتاسا 

خیش موحرم  يرگن  27هدنیآ 

راگدرورپ 29تیانع 

خیش بانج  مالک  31ریثأت 

خیش بانج  مالک  ذوفن  زا  يرگید  32قادصم 

هللا همحر  خیش  بانج  تلیضف  رد  33ییایور 

دهاز یضترم  خیش  بانج  زا  رگید  41یتلیضف 

تمایق ملاع  هب  خیش  بانج  43نیقی 

رافک تاملک  هب  هبشت  زا  خیش  موحرم  45بانتجا 

ناشعیانص اب  هطبار  رد  رافک  هطلس  زا  خیش  بانج  48زیهرپ 

نسحلاوبا دّیس  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  50قایتشا 

خیش موحرم  هبدن  ياعد  سلجم  رد  ( فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  51روضح 

( همحرلا هیلع   ) نیرکاذلا دجم  شا  یمارگ  دلاو  زا  خیش  بانج  قلطم  53تعاطا 

خیش موحرم  اب  نادیرم  زا  یکی  55حازم 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  رضحم  هب  یضترم  خیش  موحرم  56برقت 
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انعم ملاع  اب  خیش  موحرم  58طابترا 

خیش موحرم  60لاحترا 

یلعم يالبرک  هب  خیش  موحرم  هزانج  62لمح 

لاس هدراهچ  زا  دعب  خیش  موحرم  هزانج  ندنام  63هزات 

خیش بانج  رضحم  ناگدش  تیبرت  زا  یکی  سّدقم  يداه  خیش  64جاح 

سدقم موحرم  ياوقت  زا  66یقادصم 

سدقم موحرم  ندوب  طاتحم  زا  67یقادصم 

سدقم موحرم  تسادق  زا  68یقادصم 

يدام روما  هب  سّدقم  موحرم  هقالع  69مدع 

سدقم موحرم  يابرلد  71توص 

يرادرب سکع  مسارم  رد  سّدقم  موحرم  تکرش  72مدع 

هللا همحر  يراسناوخ  هَّللا  تیآ  دزن  سّدقم  جاح  موحرم  74تیعقوم 

سدقم جاح  موحرم  76تسارف 

راگدرورپ هاگشیپ  رد  سّدقم  جاح  موحرم  77تیعقوم 

( هارث باط   ) سّدقم يداه  جاح  موحرم  يرگن  79هدنیآ 

سدقم جاح  موحرم  ياوقت  محرت و  زا  81يدروم 

ربنم يور  رب  سّدقم  جاح  83حازم 

سدقم اقآ  جاح  موحرم  فورعم  هب  رما  زا  84هنومن يا 

سدقم موحرم  دید  زا  بیع  85رایخ 

سدقم موحرم  87تسادق 

مالسلا مهیلع  همئا  روبق  رانک  رد  بلق  روضح  88هقیرط 

گرم 89ياّنمت 

سدقم جاح  موحرم  90لاحترا 

سدقم يداه  جاح  موحرم  92نفدم 

نارهت رد  سّدقم  جاح  موحرم  میحرت  94سلجم 

ناشیا توف  زا  سپ  سّدقم  يداه  جاح  موحرم  زا  98ییایؤر 
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( هارث باط   ) يدهتجم هَّللا  تیآ  موحرم  هسردم  دجسم و  رد  ینارهت  رخف  ياقآ  موحرم  102روضح 

ریقح لغش  رییغت  رد  رخف  اقآ  جاح  موحرم  مالک  103ذوفن 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  رضحم  رد  رخف  اقآ  موحرم  104تیعقوم 

رخف اقآ  جاح  موحرم  رکیپ  106عییشت 

زبس لاش  رخف و  اقآ  جاح  107توبات 

ییاونان فص  رخف و  اقآ  108جاح 

هعمج ياه  بش  رد  رخف  اقآ  موحرم  هینیسح  109هرادا 

هللا همحر  يدرجورب  هَّللا  تیآ  موحرم  مشچ  111يافش 

یبیغ 112يادن 

هللا همحر  يدرجورب  هَّللا  تیآ  رضحم  هب  یضترم  خیش  اقآ  موحرم  زا  115هظعوم يا 

مالسلا هیلع  سابع  لضفلاوبا  ترضح  زا  116هزجعم يا 

يزارخ يدهم  دّیس  جاح  موحرم  زا  118ییایؤر 

يزارخ يدهم  دّیس  جاح  موحرم  زا  يرگید  120يایؤر 

نانجلا حیتافم  حیحصت  اب  هطبار  رد  يدرجورب  اضردّمحم  دّیس  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  121باوخ 

ناحلاص زا  یکی  123یفرعم 

هل مظعم  يراذگمان  اب  هطبار  رد  124یتلیضف 

یکدوک ناوا  رد  هل  مظعم  زا  126یتلیضف 

یناوجون رد  هل  مظعم  زا  127یتمارک 

رگید یتلیضف  اعد ، 129تباجا 

مق رد  ّقح  هار  رد  هسسؤم  131سیسأت 

خیش موحرم  فرصت  زا  138هنومن يا 

خیش بانج  شیامرف  زا  هدنزومآ  140یناتساد 

هللا همحر  خیش  بانج  هرابرد  زیگنا  تریح  142ناتساد 

خیش بانج  موحرم  یتیالو  فرصت  زا  رگید  144یناتساد 

مالسلا هیلعاضر  ماما  هاگشیپ  رد  خیش  بانج  147تیعقوم 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  رضحم  هب  یناهفصا  يدهم  ازریم  اقآ  هَّللا  تیآ  موحرم  150یبایفرش 
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ناحلاص زا  یکی  هرابرد  هعقاو يا  154لقن 

هللا همحر  یناهفصا  هَّللا  تیآ  رضحم  هب  هسدقم  هیحان  زا  یعیقوت  156نایب 

شاّفک میرک  دّیس  اقآ  موحرم  زا  160یناتساد 

رصاعم نیحلاص  زا  یکی  يدنبرد  اضر  دّیس  اقآ  مالسالا  166هجح 

یقتم 168بساک 

دوخ نیرکاذ  زا  یکی  هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعابا  ترضح  171فطل 

هقداص ياهایؤر  زا  یضعب  رکذ  174رد 

مالسلا هیلعرصع  یلو  ترضح  تمدخ  هب  یتشر  مساقالم  179فرشت 

مالسلا امهیلع  يدهم  ترضح  قارف  رد  قداص  ماما  هودنا  183نزح و 

يریخب 186تبقاع 

هفشاکم کی  189لقن 

هللا همحر  یمق  يازریم  موحرم  زا  193یناتساد 

ارقف 195رقفا 

هللا همحر  یسلجم  هماّلع  بانج  تلزنم  ماقم و  اب  هطبار  رد  هقداص  196ییایور 

مالسلا هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  الوم  ربق  قیرط  زا  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  ) رصع یلو  ترضح  رضحم  هب  202هضیرع 

ناگتشذگ زا  عونتم  هدنزومآ و  یعیاقو  اه و  ناتساد  : مود 204شخب 

204هراشا

لاس 1342 رد  هیضیف  هسردم  یخیرات  205ناتساد 

هیضیف زا  دعب  زور  زیگنا  مغ  212هعقاو 

حورجم مودصم و  بالط  زا  214تدایع 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یباحص  ود  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  ینامی و  هفیذح  رهطم  هزانج  ییاج  هباج  216ناتساد 

یناسارخ ققحم  مالسالا  تجح  222موحرم 

قّقحم موحرم  224طایتحا 

يولهپ نادنز  رد  یناسارخ  ققحم  جاح  226موحرم 

يوفص لیعامسا  هاش  رصع  رد  یحایر  دیزی  نب  ّرح  ربق  228شبن 

رامعتسا هدرتسگ  ماد  ای  232تیطورشم 
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یهلا بضغ  راثآ  نافوط و  242دییأت 

تداهش زا  دعب  خیش  موحرم  زا  248ییایور 

یمالسا ناریا  رد  مدرم  ندش  لکشلا  249دحّتم 

تیناحور 253تماقتسا 

يولهپ هالک  254لیمحت 

شنابابرا يارب  هاشاضر  یصقر  256شوخ 

ترافس اب  هطبار  رد  یبلاج  258بلاطم 

يدنه ضاترم  259تردق 

يدنه ضاترم  زا  رگید  261یناتساد 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هباحص  نادهاز  ناگدیزگرب و  نایب  265رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  صلخم  نایعیش  267فاصوا 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تسد  هب  نینح  گنج  مئانغ  268میسقت 

لسالسلا تاذ  گنج  زا  269هصالخ يا 

ناینج رافک  زا  هفیاط يا  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  گنج  اب  هطبار  رد  صوصخم  270یتلیضف 

ناملس 273ماقم 

رزین یبا  همشچ )  ) نیع 275ناتساد 

نیداجبلاوذ هَّللادبع  زا  هدنزومآ  280یناتساد 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تافو  عیاقو  286حرش 

نینمؤملاریما الوم  لئاضف  تازجعم و  زا  يرداون  : موس 292شخب 

292هراشا

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  الوم  سمشلا  293ّدر 

ینانوی 298بیبط 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هار  رد  نیقفانم  ندنک  هاچ  زا  301هصالخ يا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  بضغ  هب  جراوخ  زا  یکی  ندش  303گس 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تسد  هب  یلوتقم  ندش  304هدنز 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نامرف  هب  هوک  زا  رتش  تفه  ندمآ  نوریب  306هزجعم 
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هَّللا مسب  ءاب  حرش  یف  307هزجعم يا 

نامسآ رد  ریس  قیرط  زا  میقر  فهک و  باحصا  لحم  هب  هباحص  زا  یضعب  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  308نتفر 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هزجعم  هب  کشخ  یبالگ  تخرد  ندش  311روراب 

نیریش ياولح  هتخپ و  غرم  نار  هب  کشخ  نان  ندش  312لّدبم 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یعمجلا  عیمج  313ماقم 

یتایعابر راعشا و  زا  هدیزگ يا  : مراهچ 314شخب 

314هراشا

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فصو  رد  راعشا  زا  315ینیچلگ 

نافرع قوذ و  لها  يارب  بختنم  317يراعشا 

رای 320يوک 

ریظن مک  322تایعابر 

هَّللا هنعل  دیزی  أشنا  325لیق 

زاریش ظفاح  رعش  زا  330لابقتسا 

ناسارخ 332هاش 

یهلا هنیفس  333یعابر 

نیعم ءام  333یعابر 

شوخ يوب  333یعابر 

لد هراچ  333یعابر 

املع افرع و  كرابم  لاثمت  زا  هدیزگ يا  : مجنپ 337شخب 

زکرم 357هرابرد 
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ناحلاص زا  یتارطاخ 

باتک تاصخشم 

دمحا روپ ، تماهش  هسانشرس : 

.روپ تماهش  دمحا  ناحلاص / زا  یتارطاخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1388. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.سکع روصم ، .ص :  333 يرهاظ :  تاصخشم 

6-217-973-964-978 لایر :   30000 کباش : 

( يراپس نورب   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

ناریا املع --  نادهتجم و  عوضوم : 

ناریا تیناحور --  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP55/2/ش94خ2 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/996 ییوید :  يدنب  هدر 

1861056 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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فّلؤم همدقم 

قـشمرس دـشاب ، سرد  ناگدـنیآ  يارب  دـناوت  یم  هتـسویپ و  عوقو  هب  هتـشذگ ، نامز  رد  هک  تسا  یعیاقو  تاقافتا و  ياـیوگ  خـیرات 
دیاب هداهن  اهنآ  شود  رب  ناگدـنیآ  لباقم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتیلوؤسم  رب  اـنب  زین  ناـمز  ره  مدرم  .دـشاب  تربع  دـشاب ، یگدـنز 

ار ناگتـشذگ  رابخا  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  .دنیامن  لقتنم  هدـنیآ  ياه  لسن  هب  ار  دوخ  ياه  یندینـش  اه و  یندـید 
میهاربا ترضح  حون و  ترضح  مدآ و  ترضح  ناتـساد  نوچمه  عّونتم ؛ فلتخم و  ياه  ناتـساد  رد  تیرـشب  هدنیآ  ياه  لسن  يارب 

رد اه  تب  نتسکش  دورمن و  اب  هزرابم  مالـسلا و  هیلع  لیعامـسا  حبذ  هب  رما  لیبق  زا  نانآ ؛ يربمایپ  فلتخم  لحارم  رد  مالـسلا  مهیلع 
سپ وا  ندومن  هدنز  ربمغیپ و  ریزع  ندناریم  قیّدص و  فسوی  ترضح  ناتـساد  شتآ و  رد  وا  ندش  هتخادنا  لباب و  گرزب  هناخ  تب 

اب یهلا  ناگدنب  ات  هدومن  لقن  ءایبنا  بتکم  زا  يوریپ  ییامنهار و  تیادـه و  تهج  ار  اهنیا  لاثما  لیئارـسا و  ینب  واگ  لاس و  دـص  زا 
.دنسر دوصقم  لزنمرس  هب  دنهن و  میقتسم  طارص  رد  مدق  زاب  مشچ 

(1) ؛» ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٌهَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناک  ْدََقل  »

« درخ هشیدنا و  نابحاص  يارب  تسا  يدنپ  ءایبنا ، ياه  ناتساد  رد  هنیآ  ره  »

باتفآ انیب و  هدید  هاچ و  تسا و  هار 

شیوخ ياپ  شیپ  دنک  هاگن  یسک  ره  ات 

، مدروآرد ریرحت  هتـشر  هب  ما  هتخومآ  هطـساواب  ای  هطـساو  نودب  ناگرزب  رـضحم  زا  مرمع  نینـس  رد  هک  ار  هچنآ  نیرتمک ، ریقح  اذل 
رد هک  یناورهر  .دـنوش و  ناگرزب  نآ  تایحور  قـالخا و  هب  انـشآ  هتفرگ و  دـنپ  سرد و  ناگتـشذگ  شور  زا  ناگدـنیآ  هک  دـشاب 

ّیط هتشذگ  رد  نانمادکاپ  ناحلاص و  هک  یهار  زا  دنشاب ، یم  تقیقح  يوجتسج 

ص:11
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.هَّللا ءاش  نا  .دندرگ  لئان  تسا  یهلا  ناوضر  هک  دوصقم  لزنمرس  هب  هدومیپ و  ار  اه  نآ  هار  دنا ، هدیسر  دصقم  هب  هدومن و  قیرط 

نامز رد  هک  یعیاقو  لقن  تهج  ًافرـص  ار  راتـشون  نیا  ریقح  موش : یم  رکذـتم  درذـگ ، یم  ناـت  یمارگ  رظن  زا  هک  یعیاـقو  دروم  رد 
یضُغب ّبح و  ره  زا  رود  هب  مه  امش  مراد  راظتنا  هداد و  رارق  زیزع  هدنناوخ  امش  هدافتـسا  ضرعم  رد  و  ما ، هتـشون  هداد ، خر  هتـشذگ 

هتفرگ هدش  هدرب  مان  اهنآ  زا  هک   (1) نیلّمُک نیحلاص و  رادرک  راتفگ و  زا  ار  مزال  زردنا  دییامن و  هعلاطم  ار  باتک  نیا  ياه  ناتـساد 
.دیرادرب مدق  ناوت  ّدح  رد  مه  امش  دنا ، هدومن  ریس  اهنآ  هک  یهار  رد  و 

؛ دنهد رّکذـت  ار  اهنآ  هداهن  تنم  ریقح  رب  یـشوپ  مشچ  هنوگره  نودـب  دـندومن  دروخرب  یتساک  مک و  ای  یهابتـشا و  هب  ًانایحا  رگا  و 
.دشاب یمن  شزغل  هابتشا و  زا  یلاخ  موصعم  ریغ  اریز 

هک یناـمز  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  هک  دومن  نیرتمک  ریقح  بیـصن  ار  قیفوت  نیا  هک  مرکاـش  ار  لاـعتم  دـنوادخ  همتاـخ  رد 
ٍجْوَم ِیف  ْمِِهب  يِرَْجت  َیِهَو   » قادصم هب  تیدام  ناهج  رکیپ  هوک  مطالترپ و  جاوما  رد  یمالـسا  بالقنا  يامیپ  سونایقا  یتشک  ناکس 
مادا  ) يا هنماخ  هَّللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  لحار ، ماما  حـلاص  فلخ  نوچ  یتیـصخش  تیافک  اـب  فک  رد   (2)« ِلابِْجلاک

.مناسرب نایاپ  هب  ار  راتشون  نیا  نابرهم  راگدرورپ  یشخب  ماهلا  اب  دشاب ، یم  نیملسملا ) سوؤر  یلع  یلاعلا  هّلظ  هَّللا 

نیحلاصلا هَّللادابع  یلع  انیلع و  مالسلا 

نالکّتلا هیلع  قیفوتلا و  هَّللا  نم 

نیملاعلا بر  نیمآ 

روپ تماهش  دمحا  رقحالا :

ص:12

.دنا هدیسر  لامک  هب  هک  اهنآ  نیلّمُک =  . 2 - 1
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ناحلاص زا  یتارطاخ  : لوا شخب 

هراشا

ص:13

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

نیعتسن هب  میحرلا و  نمحرلا  هَّللا  مسب 

ناحلاص زا  یتارطاخ  هراودای و 

مهنم ُتسل  نیحلاصلا و  بحا 

ًاحالص ینقزری  نأ  هَّللا  ّلعل 

رد هک  ناتـسود  زا  یتسود  دـمآ ، نایم  هب  ناشیا  تامارک  ادـخ و  يایلوا  زا  نخـس  میدوب ، هتـسشن  وگتفگ  هب  ناتـسود  عمج  رد  یبش 
رطاخ رد  ادـخ  ناتـسود  ناـحلاص و  زا  هک  ار  دوخ  ياـه  یندینـش  تادـهاشم و  زا  يا  هلمج  تساوخ  ریقح  زا  تشاد  تکرـش  عمج 

زا سلجم  نیرـضاح  .مدومن  ناتـساد  لقن  هب  عورـش   (1)« همحّرلا لّزنتت  نیحلاصلا  رکذ  دـنع   » باـب زا  مه  نم  .میاـمن  وگزاـب  متـشاد 
اب دروـخرب  رد  يداـمتم  ناـیلاس  ّیط  رد  هک  ار  هچنآ  دنتـساوخ  نیرتـمک  ریقح  زا  دـنتفر و  ورف  يوـنعم  یتذـل  رد  عیاـقو  نآ  ندـینش 
رد هک  اه  یندینش  تادهاشم و  زا  هچنآ  دش  هزیگنا  داهنشیپ  نیا  اذل  مروآرد ، ریرحت  هتشر  هب  مدوب  هدرپس  رطاخ  هب  احلـص  ناگرزب و 

( هَّللا ءاشنا   ) .دشاب ّقح  هار  نیکلاس  يارب  نشور  یقیرط  هدنزومآ و  یسرد  ات  مدروآرد  ریرحت  هب  متشاد  رطاخ 

ًالماک دـهز و  تنیز  هب  نّیزم  یقّتم و  يدرم  وا  .دوب  دـهاز  یـضترم  خیـش  اقآ  هَّللا  تیآ  موحرم  ام  رـصاعم  خـیرات  نیحلاـص  زا  یکی 
بیذهت ماقم  هب  يونعم  لیاضف  بسک  راگدرورپ و  تیاضر  لیصحت  هار  رد  دوب و  ترخآ  ملاع  هب  هجوتم  يویند و  قیالع  زا  هتسراو 

ماقم هب  مه  سفن و 

ص:14

.دوش یم  لزان  یهلا  تمحر  ناحلاص ، يروآدای  ماگنه  هب  . 4 - 1
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زا یهن  تابجاو و  هب  ندرک  لمع  هب  قیوشت  ار  مدرم  درک و  یمن  رکف  یهلا  طخـس  اـضر و  هب  زج  دوخ  وا  .دوب  هدیـسر  قلخ  تیادـه 
ملعت میلعت و  تیبرت و  ظـعاوم و  رثا  رد  هدومن و  فرـص  ادـخ  قـلخ  داـشرا  قـیرط  رد  ار  شیوـخ  رمع  همه  وا  .دوـمن  یم  تاـمرحم 

هب هل  مّظعم  .دـندوب  احلـص  زا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دوب  هدومن  تیبرت  ینادرگاش  داد ، یم  ماجنا  لاعتم  دـنوادخ  يارب  هک  يا  هناصلاخ 
.دوب هدش  مالک  ذوفن  بحاص  یهلا  ماکحا  هب  لمع  سّدقم و  عرش  تاروتسد  تعباتم  تکرب 

یم طابنتـسا  ناشیا  هظعوم  نمـض  رد  ار  ناشروما  دـسافم  حـلاصم و  یهاگ  دـندومن  یم  هدافتـسا  ناـشیا  ظـعاوم  زا  هک  ینادرگاـش 
هب ار  شزور  بش و  هک  يا  هدنب  يرآ  .دندومن  یم  دزشوگ  اهنآ  هب  ار  ناشّرـش  ریخ و  خیـش  بانج  ینمـض  روط  هب  یهاگ  دندومن و 

هچنآ هتشگ ، یلاعت  يراب  ماهلا  ّلحم  وا  لد  دهد ، لقیص  دوخ  راگدرورپ  دای  هب  ار  شبلق  هنییآ  دنارذگب و  دوخ  بوبحم  دوبعم و  دای 
.دنیب یم  بوبحم  لامج  هولج  رد  فراع  ریپ  نآ  دننیب ، یمن  ناشلد  هتفرگ  راگنز  هنییآ  رد  سانلا  ماوع  هک  ار 

خیش بانج  موحرم  دالیم 

ناـهج هب  هدـید  نینمؤـملاراد  هب  فورعم  نشلگ  ماـمح  هلحم  رد  نارهت  رد  یـسمش  يرجه  لاس 1247  رد  دهاز  یـضترم  خیـش  اقآ 
ناظعاو زا  مالسلا و  هیلعادهشلادیس  ترضح  ياه  ناوخ  هضور  نیغلبم و  زا  یکی  گرزب » اقآ  الم  دنوخآ   » شا یمارگ  دلاو  .دوشگ 

( امهیلع هَّللا  همحر   ) .دندوب هداد  نیرکاذلا » دجم   » بقل وا  هب  دوب  هدرک  ادیپ  هک  یترهش  رثا  رد  دوب و  نارهت  رهش  هزاوآدنلب  اناوت و 
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خیش بانج  موحرم  دیتاسا 

بانج شیوخ  دلاو  دزن  ار  یتامدقم  ياه  سرد  ادـتبا  خیـش  موحرم  تسا : هدـمآ  نادنمـشناد  هنیجنگ  مشـش  دـلج  رد  هک  یلقن  ربانب 
ياه هبلط  زا  یمـسر  تروص  هب  هاگنآ  دنتفرگ و  ارف  نارهت  يالـضف  دزن  ار  سورد  زا  رگید  یـضعب  هدومن و  ذـملت  نیرکاذـلا  دـجم 
ذملت یناقلاط  حیسم  ازریم  اقآ  موحرم  صوصخ  هب  يورم ، هسردم  دیتاسا  زا  ار  حوطـس  هب  فورعم  ياه  سرد  هدش و  يورم  هسردم 

ترضح هَّللا  لیبس  یف  دهاجم  دیهش  یجیهال و  میرکلادبع  دّیـس  جاح  هَّللا  تیآ  ترـضح  نوچ  يدیتاسا  رـضحم  زا  سپـس  هدومن و 
( نیعمجا مهیلع  هَّللا  همحر   ) .دندومن هدافتسا  هدقرم ) هَّللا  رون   ) يرون هَّللا  لضف  خیش  جاح  ياقآ  هَّللا  تیآ 
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خیش موحرم  يرگن  هدنیآ 

ناشیا .دوب  هل  مظعم  نادرگاش  زا  یکی  هتاکرب ) تماد   ) يزارخ نسحم  دّیـس  جاح  هَّللا  تیآ  دلاو  يزارخ ، يدهم  دّیـس  جاح  موحرم 
تهج یلاـّلد  يزور  .مدوب  يزارخ  لغـش  هب  لوغـشم  مدوب و  هدرک  هیهت  نارهت  رازاـب  رد  يا  هزاـغم  یناوـج  نینـس  رد  دـندومن : لـقن 

هک دش  رارق  .متفریذپ و  ار  ناشیا  داهنشیپ  بسک ، رد  هبرجت  مدع  تهج  هب  مه  هدنب  .دومن  هعجارم  نم  هب  هرقرق ، نتراک  لهچ  شورف 
تکرـش دـهاز  یـضترم  خیـش  اقآ  موحرم  هسلج  رد  لومعم  قبط  ماگنه ، بش  .مهد  عالّطا  ار  نآ  مدـع  ای  هلماعم  شریذـپ  دـعب  زور 

لهچ دراد ، فرـصم  هرقرق  هبعج  کی  هک  یمدآ  : ) دندومرف همدـقم  نودـب  دـندومن و  عطق  ار  دوخ  مالک  هظعوم ، ِنمـض  رد  .مدومن 
(. دیامن یمن  هلماعم  هبعج 

شیوـخ شیاـمرف  نیب  رد  ار  هضرتـعم  هلمج  نیا  هک  مدـمآ  دوـخ  هب  هدـش و  هجوـتم  ناـهگان  نم  .داد  همادا  ار  دوـخ  تبحـص  سپس 
اب هطبار  رد  ارم  رظن  دـمآ و  نم  دزن  هب  روکذـم  لـالد  متفر  هزاـغم  برد  رازاـب  هک  حبـص  اذـل  .مدوب  هدـنب  شباـطخ  دروم  دـندومرف ،

، متسناد یم  ناشیا  رّکذت  قادصم  ار  دوخ  متشاد و  خیش  موحرم  بشید  شیامرف  زا  هک  یتینهذ  اب  ریقح  .دش  راتساوخ  دوخ  داهنـشیپ 
.میامن یم  هلماعم  ار  اهنآ  هیقب  دـش ، لابقتـسا  نآ  زا  هچنانچ  .روایب  شیامزآ  ناونع  هب  ار  اه  هرقرق  زا  نوتراک  کی  ًـالعف  متفگ ، وا  هب 

هجیتن .دومن  لّزنت  یبیجع  عضو  هب  هرقرق  تمیق  هک  دوب  هتشذگن  هلماعم  نیا  زا  يزور  دنچ  .دش  هتسب  تروص  نیدب  ام  هلماعم  رارق 
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زا ار  دوخ  هیامرـس  تمیق  لّزنت  رثا  رد  مدوب و  هدومن  يرادـیرخ  ار  هرقرق  نتراک  لهچ  دوبن ، ناشیا  يرگن  هدـنیآ  رّکذـت و  رگا  هکنآ 
.دیشخب تاجن  یگتسکشرو  هطرو  زا  ارم  ییوگشیپ ، نیا  اب  موحرم  نآ  .مدش  یم  طقاس  یتسه  زا  هداد و  تسد 
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راگدرورپ تیانع 

اه و هارراهچ  رـس  رد  زوس  هیپ  يداب و  ياه  غارچ  یهاگهگ  .دوب  هتفر  ورف  قلطم  یکیراـت  رد  نارهت  .دـش  یم  کـیدزن  همین  هب  بش 
رد ار  يا  هتـشگرب  تخب  هراچیب  ات  هتـسشن  راـظتنا  هب  اهدـنب  هراّدـق  شاـبوا و  اـه ، غارچ  راـنک  رد  یهاـگ  دز و  یم  وسوس  اـه  هچوک 

ملاع رد  هک  یلاح  رد  رطاخ  هنینأمط  اـب  یـسرون  ناوج  بش ، یکیراـت  نیا  رد  .دـنربب  تراـغ  هب  ار  وا  یتسه  تخل و  بش ، یکیراـت 
هب خیش  هظعوم  سرد و  سلجم  بش  نآ  .درک  یم  روبع  تشاد ، نآ  زا  یـسرت  هن  هّجوت و  بش  یکیرات  هب  هن  دوب ، هتفر  ورف  تیونعم 
هب هزات  مدیسر ، لزنم  برد  هب  هک  بش  نآ  دندومن : لقن  ناشیا  .دوب  يزارخ  يدهم  دّیس  جاح  موحرم  ناوج  نآ  .دوب  هدیماجنا  لوط 

، بش تقو  نیا  رد  هک  دمآ  مدای  مروآرد ، ادص  هب  ار  برد  هبوک  متساوخ  .مدید  هتسب  ار  برد  .هدیـسر  همین  هب  بش  هک  مدمآ  دوخ 
بانج سرد  سلجم  زا  هک  تسا  یتامیلعت  فالخ  نیا  دـنوش و  یم  رادـیب  باوخ  زا  ناـشیا  ندز ، برد  اـب  هتفر و  باوخ  هب  مرداـم 

عنام مندوب  ناوج  و  نآ ، یکیرات  بش و  ینماان  اّما  مورب ، ناگتسب  زا  یکی  لزنم  هب  هک  مدومن  رکف  دوخ  اب  یفرط  زا  ما و  هتفرگ  خیش 
، دیـسر هناخ  برد  هب  متـسد  هک  یماگنه  .تفر  هناخ  برد  فرط  هب  متـسد  هاگآدوخان  هک  مدوب  ّریحت  لاح  رد  .دش  نم  میمـصت  زا 

نامز رد  منک ، ضرع  ًاحیـضوت  .تسا  باوخ  رد  ما  هدلاو  هموحرم  مدید  .مدش  لزنم  دراو  یلاحـشوخ  اب  .دـش  زاب  راشف  نودـب  برد 
مان هب  دوب ، يزوس  تفن  ياه  غارچ  قباس 
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ریز ار  غارچ  دنراد ، هگن  مرگ  دنتـساوخ  یم  ار  يزیچ  رگا  هک  دوب  غارچ  يدنلب  هب  مه  ییاه  هیاپ  هس  تشاد و  يدنلب  هیاپ  هک  اپمال ) )
تایوتحم نم ، ندـمآ  رید  رثا  رد  هداد و  رارق  هیاپ  هس  يور  ارم  ياذـغ  هدـلاو  هموحرم  هک  مدومن  هّجوت  .دـنداد  یم  رارق  هیاپ  هس  نآ 

.متفر باوخ  رتسب  هب  مدومن و  لوانت  هتـسهآ  ار  دوب  هدـنام  فرظ  رد  اذـغ  زا  هچنآ  تروص  ره  رد  .هدـمآرد  یکـشخ  تلاح  هب  اذـغ 
: دومرف دوب : هلمج  نیا  همدقم  بلاطم  نیا  همه  .درک  هاگن  نم  هب  بجعت  لامک  اب  مردام  میدش ، رادـیب  زامن  تهج  هب  هک  حبـص  ناذا 

همین رد  هتسب  برد  هکنیا  مدمآ ، دوخ  هب  هزات  مدوب .» هتخادنا  ار  هناخ  برد  نولک  هک  نم  يدش  لزنم  لخاد  هنوگچ  وت  يدهم  دّیس  »
.دشاب یم  خیش  بانج  موحرم  ياه  تمارک  زا  یتمارک  راگدرورپ و  بناج  زا  یتیانع  نیا  هک  دش  زاب  میور  هب  بش 

اریز تسا ؛ زاب  شناگدنب  همه  يوس  هب  یهلا  تمحر  باوبا  .يرآ  میوگ : یم  دومن ؟ یط  ار  خیش  ریـسم  دوش  یم  ایآ  ییوگ : وت  رگا 
خیـش باـنج  هک  ناـنچمه  .دیـسر  ـالاو  ماـقم  نیا  هب  ناوت  یم  تسا ، تاـمرحم  كرت  تاـبجاو و  هب  ناـیتا  هک  یهلا  ياوقت  قیرط  زا 

.دوب هدیسر 

ص:20

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


خیش بانج  مالک  ریثأت 

زا ار  یبلطم  تفر  یم  رامـش  هب  ریقح  یمیمـص  ناتـسود  زا  هک  اوقتاب  ظـعاو  ینارهت  اـقآ  مساـق  خیـش  جاـح  مالـسالا  تجح  موحرم 
یـضترم خیـش  موحرم  رـضحم  اه  لاس  دوب و  هدیـشک  تمحز  یملاع  هک  سّدقم  جاح  هب  روهـشم  ینارهت  يداه  خیـش  جاح  موحرم 

سافنا ظعاوم و  زا  هدافتـسا  تهج  خیـش  بانج  سرد  رـضحم  رد  يزور  نومـضم : نیدب  دومن  لقن  میارب  دوب  هدرک  كرد  ار  دـهاز 
، دش لصاح  ناشیا  یگتسخ  رثا  رد  يا  هلصاف  هکنآ  زا  سپ  .میدوب  هدیناسر  مه  هب  روضح  ناتسود  زا  یضعب  قافتا  هب  ناشیا  هیـسدق 
، دندش نم  نتفر  هجوتم  نوچ  خیش  موحرم  .مدومن  كرت  یظفاحادخ  اب  ار  ناشیا  سلجم  متـشاد  جراخ  رد  هک  يراک  ّتلع  هب  ریقح 

!؟ يور یم  اجک  سّدقم  دندومرف :

دروم هک  ار  یـسلجم  هکنآ  زا  هیانک  دنک .» تراک  یب  ادخ  : » دـندومرف بل  ریز  هتـسهآ  خیـش ، موحرم  مراد و  راک  اقآ  مدرک : ضرع 
: دندومرف سّدقم  جاح  ینک ؟ یم  كرت  دشاب  یم  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رـصع یلو  ترـضح  لاعتم و  راگدرورپ  ياضر 

.مدوب هدنام  راکیب  درک و  یمن  توعد  ارم  یسک  هام  شش  ات  متشاد ، يدایز  سلاجم  هک  یلاح  رد  خیش  بانج  نایب  ذوفن  رثا  رد 
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خیش بانج  مالک  ذوفن  زا  يرگید  قادصم 

رد هدـنب  ردـپ  .دـندومن  یم  نّیزم  الط  هب  ار  دوخ  ياه  نادـند  ییابیز  تهج  دوب ، موسرم  نّکمتم  ناـناوج  نیب  رد  هتـشذگ ، ماـیا  رد 
یـصوصخم جاتحیام  مردپ  موحرم  زا  شیوخ  یگدنز  هرمزور  قازترا  تهج  هل  مظعم  .تشاد و  يا  هزاغم  خیـش  موحرم  یگیاسمه 

مردـپ موحرم  .دومن  یم  هیفـصت  دوب ، اهنآ  نیبام  یف  هک  يدادرارق  رباـنب  ار  شیوخ  یهدـب  هاـم ، هس  یلا  ود  ره  درک و  یم  دـیرخ  ار 
موحرم .دـمآ  هزاغم  برد  هب  سنج  دـیرخ  تهج  خیـش ، موحرم  يزور  دومن : لقن  میارب  ناشیا  .اقآ  نیـسح  مان  هب  تشاد  يدرگاـش 

هلـصافالب .داتفا  ناشیا  هدش  الط  هب  نّیزم  ياه  نادند  هب  شمـشچ  بانج  نآ  .تسب  شقن  شنابل  رب  يدنخبل  ناشیا ، ندید  اب  تردـپ 
، دوخ زاـین  دروم  سنج  نتفرگ  زا  سپ  و  يا »؟ هدوـمن  تنیز  ـالط  هب  ار  دوـخ  ياـه  نادـند  هک  تسین  وـت  فـیح  اقآرغـصا  : » دوـمرف

ياه شکور  هعجارم و  يزاس  نادند  هب  تردپ  موحرم  زور ، نآ  يادرف  دنتفگ : نم  هب  اقآ  نیسح  .درب  فیرشت  هدومن و  یظفاحادخ 
وت فیح  اقآ  رغـصا   ) هاتوک هلمج  کی  اـب  هک  دوب  خیـش  باـنج  مـالک  ریثأـت  نینچنیا  .دـندومن  جراـخ  دوخ  ياـه  نادـند  زا  ار  ـالط 

.دیامن یم  لّوحتم  دوب  یناوج  ناوفنع  رد  هک  ار  مردپ  ...تسین )
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هللا همحر  خیش  بانج  تلیضف  رد  ییایور 

نیما دجـسم  رد  يزارد  ناـیلاس  دوب ، نارهت  بّذـهم  هتـسراو و  ياـملع  زا  هک  سانـش  ّقح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  هَّللا  تیآ  موحرم 
هظعوم نمض  دجسم  رد  یبش  .دوب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ثیداحا  نید و  ماکحا  غیلبت  هب  لوغـشم  رازاب ، هلودلا 

هدـهاشم .مدـش  نارهت  عماج  دجـسم  نحـص  دراو  ایؤر  ملاع  رد  اه  بش  زا  یبش  نومـضم : نیدـب  دومن ، لقن  ار  یباوخ  تبـسانم ، هب 
هدارا .دندش  دجسم  نحص  دراو  یضترم ، خیشاقآ  بانج  ماگنه  نیا  رد  .تسا  هتـسب  خی  امرـس ، تّدش  زا  دجـسم  ضوح  هک  مدومن 

ياه خـی  يور  زا  هداهن و  ضوح  خـی  يور  هب  اپ  دـننزب ، رود  ار  ضوح  هکنآ  ياـج  هب  نکل  دـنورب ؛ دجـسم  ناویا  فرط  هب  دـندومن 
؛ دنکشب ضوح  خی  هکنیا  زا  مدیـسرت  اّما  مرذگب  ضوح  يور  زا  میامن و  خیـش  بانج  زا  تعباتم  متـساوخ ، ریقح  .دنتـشذگ  ضوح 

روبع ضوح  ياـه  خـی  يور  زا  هنوگچ  امـش  مدیـسرپ : ناـشیا  زا  .مدـمآ  خیـش  دزن  هب  مدز و  رود  ار  ضوـح  مدـش و  فرـصنم  اذـل 
اب : » دندومرف ار  هلمج  نیا  هدنب  باوج  رد  خیـش  بانج  دیتفیب ؟ ضوح  نورد  دنکـشب و  ضوح  خی  هک  دیدادن  لامتحا  ایآ  دـیدومن ؟

يرود هدوـمرف ، عـنم  نآ  زا  ار  اـم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  هچنآ  زا  ینعی  دیـسر ؛» یم  ماـقم  نیا  هب  تاـبجاو  هب  ناـیتا  تاـمرحم و  كرت 
ناشیا تمدـخ  هک  متفرگ  میمـصت  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  هک  حبـص  .میروایب  اج  هب  هداد  ناـمرف  تاـبجاو  زا  هک  ار  هچنآ  مییوجب و 

.میامن لقن  ناشیا  يارب  مدوب ، هدید  هک  ار  یباوخ  مسرب و 
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تدارا مالـس و  ضرع  زا  سپ  ریقح  .دومن  زاب  ار  لزنم  برد  خیـش  بانج  هناتخبـشوخ ، .مدز  ار  هناخ  برد  .مدش  ناشیا  لزنم  یهار 
نآ ریبعت  رظتنم  مدومن و  لقن  ناشیا  يارب  دندومرف ، نم  لاؤس  باوج  رد  هک  يا  هلمج  زا  ریغ  مدوب ، هدـید  ایؤر  ملاع  رد  هک  ار  هچنآ 

كرت اب  : » دندومرف دندرک و  ناونع  يرادـیب  رد  دـندوب ، هدومرف  هدـنب  هب  باوخ  رد  هک  ار  يا  هلمج  لّمأت  یمک  زا  سپ  ناشیا  .مدـش 
، دـناوت یم  یهلا  تابجاو  ندروآ  اج  هب  ناهانگ و  كرت  قیرط  زا  ناسنا  اذـل  دیـسر .» یم  ماقم  نیا  هب  تابجاو  هب  ناـیتا  تاـمرحم و 

میرک نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  نانچمه  دـشاب ؛ یم  اوقت  یهلا ، برق  هب  ندیـسر  كالم  اریز  دـیامن ؛ یط  هتفر  خیـش  هک  ار  یهار 
(1) «. ْمُکایَْقتَأ ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : » هدومرف
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هبقارم كولس و  قیرط  رد  سانش  ّقح  هَّللا  تیآ 

زور هار  نیا  رد  .درب  نایاپ  هب  هیعرـش  تاضایر  هبقارم و  سفن و  بیذهت  هار  رد  ار  شتکرب  اب  رمع  هک  تسا  یتیـصخش  هرابرد  نخس 
يرایسب ناناوج  اتسار  نیا  رد  دوب و  هدش  مالک  ریثأت  ياراد  .دومن و  بسک  یتالامک  شیوخ  تیدج  رثا  رد  دومن و  ششوک  بش  و 

ار يراکزیهرپ  اوقت و  ریـسم  هل  مظعم  تیبرت  میلعت و  رثا  رد  دـندیدرگ و  یم  شدوجو  عمـش  درگ  هب  هناورپ  نوچ  هدومن و  بذـج  ار 
.دندومن یم  یط 

سانـش ّقح  هَّللا  تیآ   ) نادواج اقآ  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  تّجح  بانج  وا  قالخا  بتکم  ناگدـش  تیبرت  زا  یکی  شیاـمرف  هب 
هب نایتا  تاـمرحم و  كرت  ینعی  لاـعتم ؛ راـگدرورپ  یهاون  رماوا و  هب  تبـسن  وا  .دـیزرا  یم  تسرد  اـهرازه  هب  هک  دوب  يا  هتـسکش 
رد تامرحم  رگید  تبیغ و  زا  بانتجا  تعامج و  هب  تقو  لوا  زامن  دجهت و  هب  هل  مظعم  دیقت  تشاد ، تقاط  قوفام  رارـصا  تابجاو 

، دوبن بجاو  ناشیا  رب  بشزامن  هچرگ  دوب ؛ سمـشلا  نم  رهظا  دجهت  هب  ناشیا  دـیقت  اّما  دـش ، یم  هدـهاشم  وا  نارقا  زا  یـسک  رتمک 
ًاماقَم َکُّبَر  َکَثَْعبَی  نَأ  یَسَع  َکَّل  ًهَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّلا  َنِمَو   » هفیرش هیآ  قادصم  هب  بجاو  ّدح  رد  بحتسم  نیا  اب  هطبار  رد  وا  نکل 

یهاگ .دوخ  ناتسود  نادیرم و  نادرگاش و  يارب  دوب  یصخاش  يوگلا  وا  دومن ، یم  لمع  دوجو  مامت  اب   (1)« ًادوُمْحَّم

ص:25

يارب یفاـضا  هفیظو  کـی  نـیا  ناوـخب ! زاـمن ) و   ) نآرق و } زیخرب ، باوـخ  زا   } ار بـش  زا  یـساپ  و  « ؛ هیآ 79 ءارـسا ، هروس  . 6 - 1
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(1)« ...َکَعَم َنیِذَّلا  ِم  َنّ ٌهَِفئآَطَو....ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِإ   » هفیرش هیآ  نوچ  درک ، یم  قیوشت  ار  نارگید  نآرق  ناسل  زا 

یـسوم هب  ّلجوّزع  هَّللا  یجان  امیف  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع   » فیرـش ثیدح  نیا  لاثما  نوچمه  تیبلا  لها  تایاور  ناسل  زا  ینامز 
هوـلخ بحی  بحم  لـک  سیلأ  یّنع  ماـن  لـیلا  هّنج  اذإ  ینبحی و  ّهنأ  معز  نم  بذـک  نارمع  نب  اـی  لاـق  هـّنأ  مالـسلا  هـیلع  نارمع  نـب 

(2)« هبیبح

: راعشا نیا  لاثما  .دندومن  یم  دجهت  هب  بیغرت  رعش  ناسل  زا  یهاگهگ  و 

دنداد متاجن  هصغ  زا  رحس  تقو  شود 

دنداد متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردناو 

دندرک متاذ  وترپ  هعشعش  زا  دوخیب 

دنداد متافص  یلجت  ماج  زا  هداب 

یمد هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآ 

رمع و رب  يراد  هدـنز  بش  دـندومرف : یم  دـندرک و  یم  يراد  هدـنز  بش  هب  قیوشت  ار  نیبطاخم  هقداص  ياهایؤر  لـقن  اـب  یهاـگ  و 
.دیازفا یم  نات  يزور 
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یم دوش  یم  هتخادنا  بش  هدرپ  هک  ینامز  یلو  دراد  تسود  ارم  دنک  یم  نامگ  هک  یسک  دیوگ  یم  غورد  نارمع ! رـسپ  يا  دومرف :

.دراد تسود  ار  بوبحم  اب  تولخ  تسود ، هک  تسین  هنوگ  نیا  ایآ  دنک ، یم  شومارف  ارم  باوخ و 
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ظفاح هب  داد  ادخ  هک  تداعس  جنگ  ره 

دوب يرحس  سرد  بش و  ياعد  نمی  زا 

.دوب ادخ  قلخ  هب  تمدخ  هطبار  رد  دومرف  تیانع  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  هچره  دندومرف  یم  ًانمض 

تعاـمج و هماـقا  دجـسم و  رد  روـضح  هداد و  تسد  زا  ار  شیوـخ  ناوـت  تردـق و  رمع ، رخاوا  رد  هک  یلاـح  رد  منک  ضرع  دـیاب 
رثکا هک  رفن  نارازه  اریز  دـنیامن ؛ هماقا  ار  ناضمر  كرابم  ياه  بش  ياـیحا  هک  دوب  دـیقم  نکل  دوب ؛ هدـش  بلـس  ناـشیا  زا  هظعوم 
رطاخ هب  .دندش  یم  دنم  هرهب  هدرک و  هدافتـسا  بش  هس  نیا  رد  هل  مظعم  ظعاوم  زا  تکرـش و  ناشیا  يایحا  رد  دـندوب  ناناوج  نانآ 

ایؤر ملاع  رد  .دوب  تیعمج  زا  مکارتم  هک  دـنداد  ناشن  ریقح  هب  دوب  هل  مظعم  ياـیحا  لـحم  هک  ار  یناـکم  اـیؤر  ملاـع  رد  یبش  مراد 
(. دندرک یم  تاقالم  توملا  کلم  ترـضح  اب   ) دندرک یمن  تکرـش  ءایحا  رد  بش  هس  نیا  رد  سانـش  ّقح  ياقآ  رگا  هک  دندومرف 
ار باوخ  تروص  مدش و  ناشیا  رـضحم  بایفرـش  يزور  ایؤر  نیا  زا  دـعب  .دـندیدرگ  یم  لئان  راگدرورپ  تاقالم  هب  هکنآ  زا  هیانک 
رد مه  هدنب  هب  دنتفگ  امـش  هب  ایؤر  رد  هک  ار  بلطم  نیمه  دندومرف  هدنب  هب  باوج  رد  ندینـش  زا  سپ  هل  مظعم  .مدومن  لقن  ناشیارب 

.دندومرف باوخ 

هل مظعم  هراختسا  زا  يا  هرطاخ 

دنوادـخ ار  سانـش  ّقح  هَّللا  تیآ  موحرم  اب  ییانـشآ  قیفوت  یناوجون  رد  هک  دومن  لقن  مدوب  دـهاش  دوخ  ریقح  هک  ناگتـسب  زا  یکی 
هب .دمآ  شیپ  میارب  ندرک  جاودزا  رما  رد  یتبسانم  .دومن  مبیصن  لاعتم 
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نآرق اب  هکنآ  زا  سپ  ناشیا  .دنیامن  هراختسا  ریقح  جاودزا  دروم  رد  ات  مدومن  تساوخرد  ناشیا  زا  مدش و  بایفرش  هل  مظعم  رضحم 
هاگآدوخان .مدومنن  هراختسا  هب  لمع  لیلد  هچ  هب  مرادن  دای  هب  نکل  دشاب ) یم  لحم  ریغ  رد  یش ء  عضو   ) دندومرف دندومن  هراختسا 

ار یگدنز  يا  هدـیدع  تالکـشم  اب  يزارد  نایلاس  مدـش و  وربور  قالخا  قفاوت  مدـع  اب  جاودزا  زا  دـعب  .مدـش  عقاو  جاودزا  رما  رد 
ادـص ار  هدـنب  هل  مظعم  رـصع  رهظ و  زامن  زا  دـعب  دجـسم  رد  زور  کی  .دـیدرگ  رجنم  هکراتم  هب  ام  جاودزا  رما  ًاـتجیتن  مداد و  همادا 

تـسد رد  یحیبست  مدید  ایؤر  ملاع  رد  دندومرف  .دـییامرفب  مدرک  ضرع  .مدـید  امـش  هرابرد  یباوخ  ماگنه ، بش  دـندومرف  دـندز و 
ياهایؤر زا  امش  باوخ  مدومن  ضرع  .دیدرگ  نیمز  رب  شقن  نآ  ياه  هناد  دش و  هراپ  امـش  تسد  رد  حیبست  ناهگان  .دشاب  یم  امش 

.دندیدرگ رثأتم  رایسب  بلطم  نیا  ندینش  اب  ناشیا  .دیماجنا  هکراتم  هب  ریقح  جاودزا  رما  اریز  تسا ؛ هقداص 

تبیغ زا  بانتجا  تعامج و  هب  تقو  لوا  زامن  هب  هل  مظعم  دیقت 

انب .مییامن  لمح  مق  هب  ار  باتک  زا  يا  هلومحم  ناشیا  تیعم  رد  هک  دنتـساوخ  ریقح  زا  يزور  منک  ضرع  دیاب  لاثم  دـهاش  ناونع  هب 
.دربب دوب  مق  ياه  سوبوتا  لحم  هک  يژاراگ  هب  ار  هلومحم  متشاذگ  رارق  مدومن و  ریجا  ینیعم  غلبم  هب  ار  يربراب  هل  مظعم  روتسد  هب 
.دوشگ ضارتعا  تراسج و  هب  نابز  هبترم  نیدنچ  ربراب  هار  نیب  رد  .میدومن  تکرح  هدایپ  دصقم  فرط  هب  ربراب  هل و  مظعم  قافتا  هب 

تفایرد ار  دوخ  همحزلا  ّقح  داهن و  نیمز  هب  ار  هلومحم  میدیسر و  دصقم  هب  هک  ینامز 
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هب تبـسن  یلمعلا  سکع  نیرت  کچوک  ناشیا  بانج  تدـم  نیا  رد  .تفر  تفرگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  يرگید  تراسج  اـب  دومن 
دز و ام  هب  ار  دوخ  شین   ) راب نیرخآ  يارب  ربراب  نیا  هک  مدومن  ضرع  ناشیا  هب  ریقح  .دـندومن  لمحت  هدادـن و  ناشن  ربراب  تراـسج 
هب ناشیا  دـیقت  زا  هنومن  نیا  زا  دوش ، تبیغ  تسا  نکمم  هک  وگن  يزیچ  ناشیارـس  تشپ  رگید  ناج  شاداد  دـندومرف  ناشیا  تفر ،)

.مدوب نآ  دهاش  دوخ  هک  يرایسب  ندرک  تبیغ  زا  بانتجا 

تمدـخ رد  مدومن و  یم  هدافتـسا  ناشیا  رـضحم  زا  هک  یلاس  لهچ  دودـح  رد  تقو ، لّوا  تعامج  زامن  هب  ناشیا  دـیقت  دروم  رد  اّما 
هک مق  هب  یترفاسم  رد  مراد  رطاخ  هب  یتح  .دوش  هدناوخ  ادارف  ناشیا  بجاو  زامن  هک  مدومنن  هدـهاشم  مه  راب  کی  يارب  مدوب  ناشیا 

هدنب هب  .دوب  هدش  هدناوخ  تاعامج  همئا  تعامج  زامن  هک  میدیـسر  دـصقم  هب  رهظ  ناذا  زا  دـعب  تعاس  کی  مدوب ، ناشیا  تیعم  رد 
.دندوب تعامج  هماقا  هب  دیقم  نطو  رفس و  رد  ناشیا  نینچنیا  .میناوخب  تعامج  هب  قافتا  اب  ات  ناوخن  ار  دوخ  زامن  دندومرف 

بانج نآ  لزنم  فرط  هب  موحرم  نآ  تیعم  رد  .مدومن  ادیپ  ار  هل  مظعم  رادید  قیفوت  سّدقم  دهـشم  رد  يزور  هکنآ  هرطاخ  نیرخآ 
« لیئارـسا ینب  ءاـیبنا  نم  لـضفا  یتـما  ءاـملع   » ینعم مدرک  لاؤس  ناـشیا  زا  .مدومن  زاـب  ار  تبحـص  باـب  هار  نیب  رد  .میدوب  راپـسهر 
هک مرادـن  دای  .دومن  ادـیپ  همادا  یفلتخم  بلاطم  اـب  مـالک  هتـشر  دـندومرف ، هئارا  يا  هدـننک  عناـق  لدتـسم و  باوج  ناـشیا  تسیچ ؟

ناشیا .دوب  هچ  تبحص  عوضوم  تبسانم 
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هک تسا  یماقم  نیرتمک  نیا  يرآ ! میامن » یم  ساسحا  ار  نآ  دـشاب ، فقو  اـی  یبصغ  نآ  ناـکم  هک  مورب  ییاـج  هب  رگا   » دـندومرف
.دنسر یم  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  يایلوا 

ًادیعس تام  ًادیعس و  شاع 
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دهاز یضترم  خیش  بانج  زا  رگید  یتلیضف 

هَّللا تیآ  موحرم  وا  فصو  رد  میدوب ، رـشاعم  مه  اب  زارد  نایلاس  هک  دوب  ریقح  نیا  ناتـسود  زا  یکی  رفوش  ساـبع  دّیـس  اـقآ  موحرم 
ّقح اّما  دشاب .» یم  اهرفوش  ربمغیپ  سابع  دّیس  اقآ  : » دومرف یم  نارهت  رد  يدهتجم  هیملع  هزوح  سسؤم  يدهتجم ، دمحا  خیـش  جاح 

هلمج زا  دوب ؛ هدـید  کیدزن  زا  ار  یناگرزب  يو  .دـشاب  یم  نارهت  ناگدـننار  مامت  رب  تّجح  سابع ، دّیـس  اـقآ  مییوگب  هک  تسا  نیا 
هب مق  زا  لاـس  هدزاـی  دودـح  لّوا ، يولهپ  اـب  تفلاـخم  رثا  رد  هک  يدزی  یقفاـب  یقت  دّـمحم  خیـش  جاـح  موـحرم  هَّللا  تیآ  ترـضح 

دوخ ياج  رد  دیاب  هک  دندوب  یتامارک  بحاص  ناشیا  .دوب  تلود  نارومأم  رظن  تحت  هدـش و  دـیعبت  ير  رهـش  میظعلادـبع  ترـضح 
سیلگنا و سور و  زا  نـیقفتم  هعوـمجم  هـک  یـسمش  لاس 1320  ياه  بش  زا  یبش  دـندومن : لـقن  ساـبع  دّیـس  موحرم  .دوش  لـقن 

رهش هک  مدومن  هدهاشم  ایؤر  ملاع  رد  .دوب  هتفرگارف  ار  ناریا  رسارس  یطحق  لاغـشا ، رثا  رد  دندوب و  هدومن  لاغـشا  ار  ناریا  اکیرمآ ،
یم شتآ  زا  یلاخ  هک  نارهت  زا  يا  هطقن  زج  .دشک  یم  هنابز  نامـسآ ، هب  شتآ  ياه  هلعـش  دشاب و  یم  لعتـشم  شتآ  زا  ًالک  نارهت 
نآ دـندومرف : دـشاب ؟ یم  شوماخ  هک  ناکم  نآ  زج  دزوس ، یم  شتآ  رد  نارهت  همه  هک  هدـش  هچ  مدیـسرپ : اـیؤر  ملاـع  رد  .دـشاب 

ضرع ، (1) دشاب یم  نشلگ  مامح  هلحم  ناکم 
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اقآ : » دـندومرف تسیک ؟ قطاـن  نآرق  مدرک : ضرع  .دـشاب  یم  اـجنآ  رد  قطاـن  نآرق  هکنآ  يارب  دـندومرف : تسیچ ؟ نآ  ّتلع  مدرک 
.مدش رادیب  باوخ  زا  هلمج  نیا  ندینش  زا  سپ  دهاز .» یضترم  خیش 

رد ناشیا  نوچ  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  ناـشیا ، سأر  رد  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  قطاـن  نآرق  هکنآ : حیـضوت 
طـسوت ار  مدرم  دـنناسر و  یم  زورب  روهظ و  هصنم  هب  نیملـسم  هعماج  رد  ار  نآرق  تقیقح  هک  دنتـسه  انعم  نیا  لماک  هیلاع و  هجرد 

نامیا هبترم  رد  کی  ره  ناشیا  یعقاو  نایعیـش  اذل  دـنیامن و  یم  ییامنهار  تیادـه و  میقتـسم  طارـص  هب  تسا  یهلا  یحو  هک  نآرق 
یکی مه  خیش  موحرم  دنشاب و  یم  قطان  نآرق  يدعب  هجرد  رد  لیلد  نیمه  هب  .دنیامن و  یم  تلالد  میقتسم  طارـص  هب  ار  مدرم  دوخ 

.دوب لاعتم  دنوادخ  نید  میقتسم  طارص  نایامنهار  زا 
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تمایق ملاع  هب  خیش  بانج  نیقی 

رد هک  دندوب  دهاز  یضترم  خیش  بانج  موحرم  رصاعم  ياملع  زا  یکی  ینارهت  هلودلا  ّزعم  يدهم  خیش  جاح  مالسالا  تجح  موحرم 
داشرا لوحتم و  هل  مظعم  ظعاوم  ربنم و  زا  يدایز  دارفا  .دـندومن  یم  تعامج  هماقا  يدـمحا  دیهـش  ناـبایخ  لّوا  یلعف  ناریا  ناـبایخ 

ربنم ود  یکی  اب  دـندوب  هدـنارذگ  تلالـض  تلاـطب و  رد  ار  يرمع  هک  يدارفا  هک  دوب  ناـنچ  نآ  ربنم  رد  ناـشیا  مـالک  ذوفن  دـندش ،
مالـسلا مهیلع  تراـهط  تیب  لـها  هب  کـسمتم  اوقت و  اـب  ار  رمع  هیقب  هدومن و  هبوت  دوخ  ياـه  هتـشذگ  زا  لوحتم و  ناـشیا  ظـعاوم 

.دنداد یم  همادا  یناگدنز  هب  مالسلا  هیلعادهشلادیس  ترضح  ًاصوصخ 

نایلاس منک  یمن  شومارف  .مدـش  انـشآ  دوب  يراگزیهرپ  اوقت و  هوسا  هک  ینارهت  نیدـلارخف  اـقآ  موحرم  اـب  هک  دوب  اـه  لاـس  نیا  رد 
یم ربنم  نیعولطلا  نیب  تعامج  هماقا  زا  دعب  ناشلزنم  رد  اه  حبص  رفص  مرحم و  مایا  مدوب  خیـش  جاح  موحرم  رـضحم  رد  هک  يزارد 

هناحبـص فرـص  زا  سپ  ناتـسود  دوب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  لـسوت  ثیدـح و  هظعوم و  نآ  ياوتحم  هک  ربنم  زا  دـعب  دـنتفر و 
لاس نارود  دندومرف  میدوب ، بانج  نآ  تمدخ  رد  هک  ریقح  هلمج  زا  ناتـسود ؛ زا  یـضعب  ربنم ، زا  دعب  زور  کی  .دندش  یم  قرفتم 

اقآ موحرم  یهاگهگ  .متشاد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  ظعو و  سلجم  لزنم ، نیا  رد  هبنـشراهچ  ياهزور  نامز  هتـشذگ  رد 
خیـش بانج  تفای ، همتاخ  هضور  سلجم  هکنآ  زا  سپ  زور  کی  .دـندمآ  یم  اـم  لزنم  هب  هضور  رد  تکرـش  تهج  یـضترم  خـیش 

وضو دیدجت  هب  جایتحا 
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، مداد یم  ناشیا  هب  ار  هلوح  هک  یلاح  رد  .مدومن  فراعت  ناشیا  هب  يا  هلوح  تفای  همتاخ  ناشیا  يوضو  هکنآ  زا  سپ  .دندومن  ادـیپ 
رد یتحار  تشهب ، رد  تّذـل  تشهب ، رد  یـشوخ  خیـش ! جاـح  : » دـندومرف هدـنب  هب  همدـقم  نودـب  دـنتفرگ و  ارم  تسد  خیـش  باـنج 

ار یهلا  ناوضر  تشهب و  اـیوگ  دـندومرف  یم  نیقی  اـب  ار  تاـملک  نیا  ناـنچ  نآ  .دـندومن  رارکت  ار  تاـغل  نیا  فدارم  و  ...تشهب »
رد هک  دوب ! هدرکن  ادـیپ  ار  یباحـص  ناوج  نآ  يراصنالا ، نامعنلا  نب  کلام  نب  دـیز  ِنیقی  خیـش ، موحرم  اـیآ  .دـندید  یم  راکـشآ 

تحبصا : » دومن ضرع  يدومن ؟ حبص  ار  بش  هنوگچ  دیز ؛»؟ ای  تحبصا  فیک  : » دندومرف ناشیا  هب  هک  ادخ  لوسر  شـسرپ  باوج 
: تشاد هضرع  کنیقی »؟ همالع  ام  همالع و  یـش ء  ّلکل  : » دـندومرف ترـضح  .مدـیناسر  حبـص  هب  نیقی  لاح  رد  ار  بش  ینعی  ًانقوم »
اه و یتشهب  دـییامرف  یم  هزاجا  ایآ   (1) «. نوخرطـصم نوبذـعم  اهیف  مه  رانلا و  لها  هنجلا و  یف  نوروازتی  هّنجلا  لها  یلا  رظنا  ّینأک  »

.دندومرف توکس  هب  رما  ار  دیز  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  میامن ؟ یفرعم  ار  امش  سلجم  ياه  یمّنهج 

؟ سفن میاشگب  هک  ای  مدنبب  بل 

سب هک  ینعی  یفطصم  شدیزگ  بل 

تشهب و طارـص و  باتک و  باسح و  تماـیق و  نوچ  دوب ؛ هدرک  یط  شیوخ  نیقی  ناـمیا و  ّدـح  رد  ار  هار  نیا  خیـش  باـنج  يرآ ،
.دید یم  نیقی  هدید  هب  ار  منهج 

ص:34

رگیدـکی رادـید  هب  هک  منیب  یم  ار  تشهب  لها  ایوگ  درک : ضرع  تسیچ ؟ وت  نیقی  تمالع  دراد ، یتمالع  يزیچره  دومرف : . 10 - 1
.دنوش یم  باذع  نآ  رد  هک  منیب  یم  ار  منهج  لها  دنور و  یم 
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رافک تاملک  هب  هبشت  زا  خیش  موحرم  بانتجا 

بانج موحرم  تمدخ  رد  يزور  هک  دندومرف  لقن  هبـشت  اب  هطبار  رد  ینارهت  هلودلا  زعم  يدـهم  خیـش  جاح  مالـسالا  تجح  موحرم 
ار نیشام  هیارک  نامز  نآ  .میدومن  هدافتسا  هیلقن  هلیسو  زا  دوب  رود  هار  نوچ  .میتفر  لاعتم  دنوادخ  ناتسود  زا  یتسود  رادید  هب  خیش 
زا خیش  موحرم  میتفر  یم  دوهعم  تسود  لزنم  فرط  هب  هک  هار  نیب  رد  میدیسر ، دصقم  هب  هکنآ  زا  دعب  .دنتفرگ  یم  طیلب  لباقم  رد 

جاـح دـندومرف : ردـقم ) لـخد  عفد  ناونع  هب   ) سپـس .مدومن  تخادرپ  هلب  مدرک  ضرع  يداد »؟ ار  شدزم  خیـش  جاـح  : » دیـسرپ نم 
هک دسرپب  نم  زا  لاعتم  دنوادخ  یهلا ، لدع  نازیم  ياپ  رد  تمایق  رد  رگا  مداتفا  رکف  نیا  هب  .يداد  ار  شطیلب  میوگب  مدوب  دلب  خیش !

لیماف لباقم  رد  ار  هریشع  ظفل  یتح  يداد ؟ ار  شدزم  متفگ  تهج  نیدب  مهدب ؟ یباوج  هچ  يدش  هّبشتم  نم  نانمـشد  تاغل  هب  ارچ 
.کلذ لاثما و  دندومرف و  یم  ظفلت 

ایرد کی  ظفل ، نیا  نطاب  رد  اّما  ددرگ  عقاو  هدـنناوخ  بجعت  تبارغ و  دروم  يداد ) ار  شدزم   ) ظـفل تسا  نکمم  منک  ضرع  دـیاب 
یتسود هّبشت و  مدع  هتکن  نیا  هب  نادنمشناد  ای  نارادم و  تسایس  زا  معا  ناناملسم  رما  نیلوؤسم  هچنانچ  هک  ارچ  .تسا  هتفهن  یناعم 

ِءآـَلوُأ ُْمتنَأَـه   » و ...ْمُِکنوُد » نِم  ًهَناـِطب  اوُذِـخَّتَت  اـَل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اـهُّیَأای  : » تساـنعم نیا  هب  رظاـن  میرک  نآرق  هک  دـندوب  مزتلم  راّـفک  اـب 
ام هب  نیموصعم  همئا  هیحان  زا  هک  یثیداحا  نینچمه  و  ...ْمُکَنوُّبُِحی ؛» َالَو  ْمُهَنوُّبُِحت 

ص:35
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: لیبق زا  هدش  هداد  رادشه  ناناملسم  هب  هدیسر و 

(1) «. یئادعا مّهنا  امک  یئادعا  مّکنإف  مهلکاشمب  اولکاشت  یئادعا و ال  معاطم  اومعطت  یئادعا و ال  سبالم  اوسبلت  «ال 

ار اهنآ  ینیمز  يور  ینیمزریز و  عبانم  دندش و  یمن  طلسم  نیملسم  رب  يراصن  دوهی و  ینعی  برغ ؛ قرـش و  ياه  تموکح  هاگ  چیه 
هدناشن تسد  ار  اهنآ  ياه  تموکح  لیمحت و  ناهج  نیملـسم  رب  ار  دوخ  گنهرف  شیوخ  عیانـص  ندروآ  اب  دـندرب و  یمن  جارات  هب 

زا سخب  نمث  هب  هداـهن  هعیدو  هب  ناـشیا  ییاـقآ  تهج  هب  ناناملـسم  نیمزرـس  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ار  یتفن  .دـندومن و  یمن  دوخ 
یتسد گنت  رقف و  رد  ار  اه  ّتلم  هدومن و  شون  شیع و  مرگرـس  ار  اه  تموکح  دنفرت  نیا  اب  دـندرب ، یمن  امغی  هب  نیملـسم  کلامم 

.دنیامن عافد  دنناوتن  دوخ  قوقح  زا  ات  هتشاد  هگن 

متفگ یلمجم  هّصق  نیا  لصفم  زا  نم 

لمجم نیا  زا  ناوخب  لّصفم  ثیدح  دوخ  وت 

وا اریز  دومن ؛ یهاوخن  بجعت  دومن ، یم  زیهرپ  اه  یبرغ  ینعی  راـفک ؛ راـتفگ  لاـمعا و  هب  هبـشت  زا  خیـش  موحرم  رگا  زیزع ! يا  سپ 
رثا رد  هک  دید  یم  ار  نیملسم  هدنیآ  دومن ، یم  هدهاشم  ار  منهج  تشهب و  باتک و  باسح و  تمایق و  هک  دوخ  نیقی  نامه  اب  دیاش 

عبانم یعیبط و  عبانم  رب  نمشد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  بناجا  اب   (2) هطلاخم

ص:36

روط نامه  دش ، دیهاوخ  نم  نمشد  هنرگو  دیوشن ، نانآ  لکشمه  دینکن ، هدافتسا  نانآ  ياذغ  زا  دیشوپن ، ارم  نانمشد  سابل  . 11 - 1
.دنتسه نم  نمشد  نانآ  هک 

.ینیشنمه هطلاخم =  . 12 - 2
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هب ار  نیملسم  ياه  تموکح  ییادگ  تسد  هدرب و  جارات  هب  ار  نیملسم  يدادادخ  ياه  تورث  همه  دوش و  یم  طلسم  ناش  ینیمزریز 
زا یگنن  مان  دنیامن و  یم  زارد  هتشادن  خیرات  رد  یناشن  هتشذگ  رد  یـضعب  ییایرد و  نادزد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  اراصن  دوهی و  يوس 

.دنراذگ یم  راگدای  هب  خیرات  رد  دوخ 

ص:37
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ناشعیانص اب  هطبار  رد  رافک  هطلس  زا  خیش  بانج  زیهرپ 

رد هک  یلاح  رد  رمع  رخآ  رد  دوب و  یقـالخا  اـب  درم  نارهت و  رازاـب  نیدـمتعم  نینیدـتم و  زا  هک  ناوخا  نسح  دّـمحم  جاـح  موحرم 
کیبل ار  ّقح  یعاد  دندوب ، هتسشن  يراسناوخ  دمحا  دّیس  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  تعامج  زامن  راظتنا  هب  رازاب  هَّللازیزع  دّیـس  دجـسم 

خیـش اقآ  لزنم  لباقم  ام  لزنم  دندومن : لقن  ناوخا  دومحم  جاح  بانج  ناشیا  راوگرزب  دنزرف  ًادیعـس ) تام  ًادیعـس و  شاع  ، ) دنتفگ
هب ءاـشع  برغم و  زاـمن  يادا  زا  سپ  دـندمآ و  یم  اـم  لزنم  هب  خیـش  باـنج  میتـشاد و  يا  هسلج  بش  کـی  هتفه  ره  .دوب  یـضترم 

رازاب هب  جراخ  زا  یگزات  هب  یقرب  ياه  هکنپ  .دوب  یمرگ  ناتـسبات  بش  .دندومن  یم  هظعوم  دنتفگ و  یم  ثیدح  هلئـسم و  تعامج ،
.میدومن نشور  ار  هکنپ  دـش ، تعامج  زامن  لوغـشم  خیـش  بانج  هک  یماگنه  دروآ ، لزنم  هب  هدـیرخ و  يا  هکنپ  مردـپ  .دوب  هدـمآ 

! نسح دّمحم  جاح  : » دومرف مردپ و  موحرم  هب  درک  ور  دـیدرگ  غراف  زامن  زا  هل  مظعم  هکنآ  زا  سپ  .دـیدرگ  کنخ  قاتا  ياوه  ًارهق 
هدـمآ جراخ  زا  ًادـیدج  هک  میدومن  نشور  یقرب  نزبداب  اقآ ، دومن : ضرع  مردـپ  موحرم  دـیدرگ »؟ کنخ  قاـتا  ياوه  هک  دـش  هچ 
ضرع مردپ  .ندرک  هیرگ  هب  دندومن  عورـش  خیـش  موحرم  هک  تشذگن  یتاظحل  تسا ! یبوخ  زیچ  هچ  دـندومرف  خیـش  بانج  .تسا 

نم زا  لاعتم  دنوادخ  تمایق  يادرف  رگا  هک  مدـش  رکف  رد  : » دـندومرف مردـپ  لاؤس  باوج  رد  خیـش  بانج  هدـش ؟ يزیچ  اقآ ، دومن :
ار نانمشد  ياهراک  ارچ  دیامن : لاؤس 

ص:38

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یمالسا  تکلمم  ره  رد  هک  دید  یم  دوخ  نشور  ریمض  اب  ناشیا  مرادن .» نتفگ  يارب  یباوج  « !؟ مهد باوج  هچ  يدرک ؟ فیرعت 
ار ناناملسم  ات  دننک  یم  دراو  دشاب  یم  ناشتعنص  ّکفنیال  مزال  هک  ار  ناشگنهرف  نآ  لابند  هب  دوش  یم  دراو  رافک  عیانص  هتفر  هتفر 

.میدید یمالسا  کلامم  رد  مه  ار  شا  هجیتن  دندرک و  هک  دننک ، دوخ  رّکفت  ریسا 
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نسحلاوبا دّیس  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  قایتشا 

خیش موحرم  ترایز  هب  یناهفصا 

تابتع هب  ، (1) یناهفـصا نسحلاوبا  دّیـس  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  تایح  ناـمز  رد  دـندومن : لـقن  يزارخ  يدـهم  دّیـس  جاـح  موحرم 
.مدش فرـشم  ناشیا  رـضحم  هب  هل  مظعم  ترایز  تهج  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  هرود  ترایز  زا  سپ  .مدـش  فرـشم  تایلاع 

، هَّللا تیآ  موحرم  .دـندوب  تایح  دـیق  رد  خیـش  موحرم  نامز  نآ  .دـمآ  نایم  هب  خیـش  موحرم  زا  يرکذ  یتامدـقم ، تافراعت  زا  سپ 
ار دوخ  یصخش  لاوما  زا  ناموت  رازه  جنپ  غلبم  ملیام  هک  دندومن  راهظا  ریقح  هب  .دندومن  خیـش  بانج  ندید  هب  يرفاو  قایتشا  راهظا 

داهنـشیپ نیا  زا  .میامن  تاقالم  کیدزن  زا  ار  ناشیا  ات  دییامن  مهارف  ار  خیـش  بانج  باهذ  بایا و  هلیـسو  ات  مراذگب  امـش  رایتخا  رد 
.دوش یم  مولعم  خیش  موحرم  تیعقوم  دّیس ، موحرم 

ص:40

.شدوخ نامز  رد  هعیش  لک  عجرم  . 13 - 1
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خیش موحرم  هبدن  ياعد  سلجم  رد  ( فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  روضح 

هظعوم ثیداحا و  نایب  زا  سپ  .دـشاب  یم  اهدّیـس  هناخ  هب  فورعم  هک  یلزنم  نآ  رد  لاس  یـس  بیرق  یـضترم  خیـش  بانج  موحرم 
دّیـس جاح  موحرم  هب  قلعتم  لزنم  نیا  .دندومن  یم  هدافتـسا  ناشیا  رـضحم  زا  ینادرگاش  دندش و  یم  هبدـن  ياعد  ندـناوخ  لوغـشم 

دندوب هدومن  ترشاعم  ناشیا  اب  هدید و  ار  نیلّمک  ءایلوا و  زا  یناگرزب  شیوخ  تکربرپ  رمع  لوط  رد  هیلاراشم  .تسا  ییاسک  دّمحم 
ناشیا تارطاخ  يو و  اب  تبحاصم  زا  دوب  رشاعم  وا  اب  هک  ره  هک  دوب  يا  هدنز  خیرات  وا  عقاو  رد  .دنتشاد  اهنآ  زا  يرایسب  تارطاخ  و 

: تسا نومضم  نیدب  دندومن  لقن  ریقح  يارب  هک  يا  هرطاخ  هلمج  زا  دش ؛ یم  دنم  هرهب 

هبدـن ياعد  ندـناوخ  ظعاوم و  زا  ات  هدومن  خیـش  بانج  ییامرف  فیرـشت  هدامآ  ار  سلجم  اه  هعمج  همه  دـننام  دوب ، يا  هعمج  زور 
موحرم .دندوب  هدرک  تکرش  سلجم  رد  شافک  هب  فورعم  يدومحم  میرک  دّیـس  اقآ  موحرم  قافتا  نسح  زا  .مییامن  هدافتـسا  ناشیا 

هب یهاگ  هک  دـندوب  هدرک  ادـیپ  یتیعقوم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  صالخا و  يراکزیهرپ و  اوقت و  رظن  زا  میرک  دّیـس  اـقآ 
يرگید ياوه  لاح و  هبدن  ياعد  سلجم  زور  نآ  .دندش  یم  بایفرش  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) هَّللا هیقب  ترـضح  رـضحم 

ناوضر هضور  زا  یمیسن  ییوگ  هک  دوب  مکاح  سلجم  نآ  رد  یتوکلم  يونعم و  ياضف  نانچ  نآ  .تشاد 
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.دوب دنک  یم  هبدن  دناوخ و  یم  هبدن  شراظتنا  رد  زارد  نایلاس  هک  یبوبحم  دوجو  زا  لفاغ  خیش  موحرم  .دزو  یم  اضف  نآ  رد  یهلا 

تسا نم  هب  نم  زا  رت  کیدزن  رای 

مرود يو  زا  نم  هک  رت  بجع  نیو 

.تسب یم  رب  تخر  يونعم  سلجم  نآ  زا  مک  مک  مه  ینارون  ياضف  نآ  تفر و  مامتا  هب  ور  هبدن  ياعد 

رمع دیسر  رخآ  هب  تشگ و  مامت  سلجم 

میا هدنام  وت  فصو  لّوا  رد  نانچمه  ام 

یماگنه اقآ ، دومرف : داهن و  خیش  شوگ  رد  رـس  میرک ، دّیـس  اقآ  موحرم  تشگ ، رایغا  زا  یلاخ  سلجم  هکنآ  زا  سپ  ماگنه  نیا  رد 
بانج موحرم  بلطم  نیا  ندینـش  اب  .دندوب  هدیناسر  مه  هب  روضح  اعد  سلجم  رد  ام  رورـس  الوم و  يدوب ، هبدـن  ياعد  لوغـشم  هک 
رادید ترایز و  قیفوت  ارچ  هک  تفرگ  ارف  ار  شدوجو  همه  یمظع  یتبیـصم  ییوگ  هک  دـندومن  رثأت  فسأت و  راهظا  نانچ  نآ  خـیش 

؟ دنیامن ادیپ  دنتسناوتن  ار  شترضح 

.دنداد ناشن  ار  ترضح  سولج  ناکم  میرک ، دّیس  اقآ  موحرم 

میدیشک تسود  بلط  ردنا  هک  جنر  دص 

لد زا  دور  نوریب  همه  دیآرد  وچ  رد  زا 

دنراگنب مرای  نم و  قشع  هصق  رگ 

لد زا  دور  نوریب  همه  نونجم  یلیل و  دص 

ار نامک  هتسهآ  شکب  هم  يا  نم  لتق  رد 

لد زا  دور  نوریب  وت  ناکیپ  هک  تسا  فیح 

ص:42
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( همحرلا هیلع   ) نیرکاذلا دجم  شا  یمارگ  دلاو  زا  خیش  بانج  قلطم  تعاطا 

اب کیدزن  زا  يزارد  نایلاس  مراد و  ار  ناشیا  یگیاسمه  راختفا  ریقح  هک  يوسوم  لیعامـسا  اـقآ  جاـح  باـنج  زّزعم  یمارگ و  ردارب 
یتجح ناراکمه و  يارب  ریظن  یب  ییوگلا  قحلا  ما و  هدـیدن  ناـشیا  زا  بسک  رد  لـمع  نسح  تقادـص و  زج  مدوب و  رـشاعم  ناـشیا 
سونأم خیـش  بانج  موحرم  اب  کیدزن  زا  هک  فورعم  رعاش  یقوذ  ناخ  اـضر  یجاـح  ياـقآ  زا  .دنـشاب  یم  لـحم  لـها  هبـسک  يارب 

بانج ناشمرتحم  دلاو  تایح  نامز  رد  دوب  ناوج  هک  یلاح  رد  ار  خیـش  بانج  موحرم  يزور  هک  دنا : هدرک  لقن  ریقح  يارب  دندوب ،
بآ زا  لزنم  يارب  ندروآ  بآ  تهج  گرزب -  هزوک  ود  خیـش  بانج  هک  هدومن  هدـهاشم  نیرکاذـلا  دـجم  مالـسالا  تجح  موحرم 

موحرم دلاو  مدوب ، خیش  بانج  هجوتم  هک  ماگنه  نیا  رد   (1) .دنتشاد تسد  رد  مالسلا -  هیلع  لیعامسا  دّیس  هداز  ماما  هلپ  لهچ  رابنا 
ور هکنآ  نودب  ردپ ، يادص  ندینش  زا  سپ  خیش  بانج  یضترم )!  ) .دندز ادص  مان  هب  رـس  تشپ  زا  ار  ناشیا  دندیـسر و  هار  زا  خیش 

رانک هب  تعرـس  هب  هداهن و  نیمز  هب  دنتـشاد  تسد  رد  هک  ار  اه  هزوک  هلـصافالب  دـیراد  راک  هچ  نم  اـب  هک  دـیامن  لاؤس  دـنادرگب و 
زا سپ  دندومرف : هدنب  هب  يوسوم  ياقآ  جاح  بانج  .دراد  یشیامرف  هچ  ردپ  دننیبب  ات  دنداتسیا  نامرف  هب  شوگ  ردپ  لباقم  رد  هچوک 

هک مدیشیدنا  یم  دوخ  اب  اه  تدم  لقن  نیا  ندینش 

ص:43

.دشاب یم  یگنهرف  ثاریم  فرصت  رد  هیلخت و  نآ  بآ  رضاح  لاح  رد  . 14 - 1
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منک ضرع  دیاب  ریقح  يرآ ! .دراد  هدنونـش  يارب  ییاه  مایپ  ردپ  توعد  تباجا  تعاطا و  ماقم  رد  یناوج  رد  خیـش  بانج  لمع  نیا 
نوچ وا  هکنیا  رگید  مایپ  .دشاب و  یم  ردپ  توعد  تباجا  ربارب  رد  یلّمأت  نیرتمک  نودـب  تعاطا  تعرـس  رد  خیـش ، لمع  مایپ  نیلوا 

.درک تعاطا  هلصافالب  درکن و  یلمأت  نیرتمک  تسناد ، یم  راگدرورپ  نامرف  لدع  ار  ردپ  رما 
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خیش موحرم  اب  نادیرم  زا  یکی  حازم 

تهج مدرم  دوب ، مک  رایـسب  يروتوم  هیلقن  هلیـسو  نوچ  خیـش ، تایح  نامز  رد  دومن : لقن  میارب  يزارخ  يدـهم  دّیـس  جاـح  موحرم 
.دنتفرگ یم  هرهب  ناشدصقم  هب  باهذ  بایا و  تهج  بکرم  نیا  طسوت  ءاملع  ًاعون  دندومن و  یم  هدافتـسا  هکـشُرُد  زا  لقن  لمح و 
هکشُرُد ملیام  هک  دندرک  ضرع  رورس  لاخدا  تهج  دنتـشاد ، روضح  هل  مظعم  هک  یـسلجم  رد  خیـش  بانج  نادیرم  زا  یکی  يزور 

دنهن سکعرب  باب : زا  دوب - ، نیمث  لکیه و  يوق  ردقنآ  صخش  نیا  هکنآ  حیـضوت   ) کچوک نیـسح  ياقآ  هدنب و  میامن ، هیهت  يا 
یچروس و یلاع  بانج  میوش و  هکـشرد  نیا  بسا  رفن  ود  ام  دوب ) کچوک  نیـسح  هب  فورعم  ناتـسود  نیب  رد  روفاک -  یگنز  مان 

تعرـس هب  بانج  نآ  دصقم  يوس  هب  دنهدب  نامرف  ترـضح  هک  اجک  ره  هب  دنـشاب و  هکـشرد  نیـشنرس  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اقآ 
.تسب شقن  خیش  كرابم  نابل  رب  يدنخبل  نیریش  حازم  نیا  اب  .مینک  تکرح 
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( فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  رضحم  هب  یضترم  خیش  موحرم  برقت 

خیش اقآ  موحرم  دوب  هدش  هادف ) انحاورا   ) هَّللا هیقب  ترضح  رـضحم  هب  همان  نتـشون  هب  قفوم  راب  نیدنچ  هک  ییاه  تیـصخش  زا  یکی 
ناشیا مدینش ، هارث ) باط   ) ینارهت یلعلادبع  خیـش  جاح  هَّللا  هیآ  موحرم  زا  هطـساو  نودب  ریقح  .دوب  هدقرم ) هَّللا  رون   ) دهاز یـضترم 

یم مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترضح  رضحم  هب  يا  هضیرع  دمآ  یم  شیپ  ناشیارب  یلکشم  هاگره  یضترم  خیـش  اقآ  موحرم  دندومرف :
قودص خیـش  ربق  هب  کیدزن  میظعلادبع  ترـضح  هار  نیب  رد  .دندش  یم  مالـسلا  هیلع  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح  یهار  دنتـشون و 

دیآ و یم  نوریب  دشاب  یم  همشچ  رانک  رد  هک  یهوک  ریز  زا  همـشچ  نیا  بآ  .یلع  همـشچ  هب  فورعم  تسا  یبآ  همـشچ  هللا  همحر 
یم روتـسم  كاپ  لِگ  زا  يا  هلولگ  رد  ار  دوخ  همان  دـسر و  یم  اجنادـب  خیـش  موحرم  هک  راب  کی  .دراد  نایرج  مه  رـضاح  لاح  رد 
یم تساوخرد  دنز و  یم  ادص  ار  نامثع  نب  دّمحم  دیعس و  نب  نامثع  ياه  مان  هب  ترـضح  باون  زا  نت  ود  روتـسد  قبط  رب  دیامن و 
همان هک  یماگنه  .دیامن  یم  اهر  بآ  رهن  فرط  هب  ار  لگ  رد  روتسم  همان  دنیامن ، لاسرا  شترـضح  رـضحم  هب  ار  يو  همان  هک  دیامن 

دیدپان دریگ و  یم  دوش  لخاد  بآ  نورد  هب  هکنآ  زا  لبق  ار  همان  هدـش و  رهاظ  بآ  نورد  زا  یتسد  دوش  یم  کیدزن  بآ  فرط  هب 
(. فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  سدق  تحاس  هب  تسا  خیش  بانج  برقت  زا  يا  هنومن  نیا  .دوش  یم 
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وت يابر  لد  هرهچ  ما  هدید  هدید  هب  هچرگ 

وت يارب  زا  دنز  رپ  ما  هنیس  نورد  هب  لد 

يوش نایع  مرظن  رد  مه  هب  مهن  یم  وچ  هدید 

وت يانشآ  هرهچ  وت  يابر  لد  تماق 

وت يور  راد  هنیآ  نآ  زا  نم  مشچ  مدرم 

وت ياپ  كاخ  هب  هسوب  منز  لد  ماک  هب  هک  ات 
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انعم ملاع  اب  خیش  موحرم  طابترا 

تعاطا و رثا  رد  شیوخ  حـلاص  ناگدـنب  ءایلوا و  هب  يرازگ  ساپـس  ناونع  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هدیدنـسپ  ماـقم  دّـجهت ،
دوجو نآ  میرکت  رد  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بانج  نآ  عیفر  هلق  سأر  رد  هک  .دـیامن  یم  تیاـنع  صلاـخ  یگدـنب 

(1) «. ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  نَأ  یَسَع  ََکل  ًهَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّلا  َنِمَو  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  سّدقم 

هدش تیانع  یناگدنب  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یمارگ و  لوسر  زا  دعب  هک  تسا  ینایاپ  یب  تداعس  جنگ  دومحم  ماقم  نیا  و 
هدنز بش  دّجهت و  هب  مزتلم  بانج  نآ  .دوب و  هدش  یهلا  تیانع  نیا  لماش  خیـش  موحرم  .دشاب و  هدش  شیامزآ  نامیا  هب  ناشبلق  هک 

زا وا  ندز  ادـص  اب  دـنامن ، بیـصن  یب  یمظع  ضیف  نیا  زا  وا  هکنیا  يارب  دـش  یمن  رادـیب  باوخ  زا  یلیلد  هب  یبش  رگا  .دوب و  يراد 
بانج نیملـسملا  مالـسالا و  تّجح  ترـضح  یمارگ  لضاف  زیزع و  ردارب  اتـسار  نیا  رد  .دـندومن  یم  رادـیب  ار  وا  ملاع  نیا  ءارواـم 
بانج نیملسملا  مالسالا و  تجح  اوقت ، قالخا و  هنومن  ناشیمارگ ، دلاو  موحرم  زا  لقن  هب  هقیفوت ) دیز   ) نادواج دّمحم  جاح  ياقآ 

هدومرف خیـش  موحرم  هک  دنا  هدومن  لقن  دهاز ، یـضترم  خیـش  ياقآ  ناشیمارگ ، دـلاو  زا  ناشیا  و  نادواج ، نیـسحلادبع  خیـش  جاح 
ارم مدش ، یمن  رادیب  باوخ  زا  دّجهت  تهج  هک  ییاه  بش  دندوب 

ص:48

يارب یفاـضا  هفیظو  کـی  نیا  ناوـخب ! زاـمن ) و   ) نآرق و } زیخرب ، باوـخ  زا   } ار بـش  زا  یـساپ  و  « ؛ هیآ 79 ءارـسا ، هروس  . 15 - 1
!«. دزیگنارب شیاتس  روخ  رد  یماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  تسا  دیما  تسوت ؛
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رگا و  یضترم » خیـش  اقآ   » مان هب  دوب  دایز  مریخ  لمع  زور  نآ  رد  رگا  .دندز  یم  ادص  ما  هنازور  لامعا  بسانت  هب  فلتخم  باقلا  هب 
دّجهت هک  دش  یمن  یضار  لاعتم  دنوادخ  .دندز  یم  ادص  یضترم »  » مان هب  متشاد  یئزج  لمع  رگا  و  یـضترم » خیـش   » مان هب  دوب  مک 

.دوش بلس  نم  زا 

ظفاح هب  داد  ادخ  هک  تداعس  جنگ  ره 

دوب يرحس  درو  بش و  ياعد  نمی  زا 
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خیش موحرم  لاحترا 

ار یناف  راد  یگلاس  راهچ  داتشه و  نس  رد  یسمش  يرجه  کی  یس و  دصیس و  رازه و  لاس  دادرخ  مود  رد  دهاز  یضترم  خیـش  اقآ 
نیا نوتس  لهچ  ناتسبش  رد  خیش  موحرم  .دنرب  یم  نارهت  عماج  دجسم  هب  نفک ، لسغ و  زا  سپ  هنابش  ار  ناشیا  هزانج  .دندرک  عادو 
هدـش تیبرت  نادرگاش  زا  یکی  هک  ینارهت ، رخف  اقآ  جاـح  باـنج  مزیزع  ردارب  ار  بش  نآ  .دـندوب  تعاـمج  ماـما  اـه  لاـس  دجـسم 
ياه همین  رد  رخف  اقآ  جاح  موحرم  .دوب  هدناسر  حبـص  هب  موحرم  نآ  هزانج  يالاب  رب  راب  کشا  ینامـشچ  اب  دوب ، بانج  نآ  رـضحم 

ياهرادشه باذع و  ياه  هیآ  هب  تئارق  يرادقم  زا  سپ  .دیامن  یم  بانج  نآ  هزانج  يالاب  رب  نآرق  تایآ  ندناوخ  هب  عورـش  بش ،
هب شحور  درادن و  ندب  رد  ناج  خیـش  موحرم  هک  دوب  ملـسم  .دنام  یم  توهبم  تام و  وا  ناهگان  ماگنه  نیا  رد  اّما  دسر ، یم  یهلا 

هدهاشم باذع  راذنا و  ياه  هیآ  ندناوخ  ماگنه  وا  دید ! یم  رخف  ياقآ  هک  دوب  يا  هنحص  هچ  نیا  ایادخ  اّما  .تسا  هتسویپ  یلعا  ألم 
همادا شتئارق  هب  رخف  اقآ  جاح  .دنک  یم  عمج  ار  شندب  هدش و  ضبقنم  ناسرت  فئاخ و  دارفا  دننامه  خیـش  موحرم  هزانج  دـنک ، یم 

ّریحتم و وا  .دوش  یم  رارکت  هنحـص  نامه  هرابود  راب  نیا  دـسر و  یم  رادـشه  باذـع و  تایآ  هب  هرابود  یتاظحل  زا  دـعب  .دـهد  یم 
ره رد  .دزادرپ  یم  باذع  تایآ  زا  یضعب  توالت  هب  دیجم  نآرق  تمسق  دنچ  زا  راب  دنچ  رخف  اقآ  جاح  موحرم  .ددرگ  یم  واکجنک 

كاپ مسج  رد  ار  تلاح  رییغت  نآ  تبون 

ص:50
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یمن راهظا  خیش  موحرم  توف  زا  دعب  ینایلاس  ات  رخف  اقآ  جاح  موحرم  حلاص  دبع  ار  هصق  نیا  .دنک  یم  دهاشم  خیـش  بانج  رهاط  و 
(1) .دوب هدومن  فیرعت  شناتسود  زا  یضعب  يارب  ار  نآ  شتایح ، ياه  لاس  نیرخآ  رد  یلو  درک 

ص:51

.یهللا فیس  نسح  دّمحم  فیلأت  دهاز ، یضترم  خیش  اقآ  باتک  زا  صیخلت  . 16 - 1
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یلعم يالبرک  هب  خیش  موحرم  هزانج  لمح 

اسآ هزجعم  روط  هب 

اب اهنآ  .دنیامن  نفد  لمح و  تایلاع  تابتع  هب  ار  شا  هزانج  دنتساوخ  یم  شنادنزرف  .دوب  هتفر  ایند  زا  نارهت  رازاب  ياهرجات  زا  یکی 
دنیامن یم  شالت  هچره  یلو  .دـنیامن  یم  تساوخرد  قارع  ناریا و  تلود  یمـسر  تاـماقم  قیرط  زا  هماـن  هزاـجا  ناـشتاناکما  ماـمت 

هب همان  هزاجا  هزانج ، نفد  زا  سپ  .دنراپسب  كاخ  هب  ناریا  رد  ار  ناشردپ  دنوش  یم  روبجم  زور  دنچ  زا  سپ  اهنآ  .دنوش  یمن  قفوم 
هب ار  همان  هزاجا  نآ  رجات  نآ  نادنزرف  دور و  یم  ایند  زا  یضترم  خیش  اقآ  موحرم  نامزمه  .دسر و  یم  نوفدم  رجات  نادنزرف  تسد 
مرح نحـص  بادرـس  رد  لمح و  البرک  هب  حلاص  دبع  نآ  هزانج  اسآ  هزجعم  قیرط  نیا  زا  دننک و  یم  میدـقت  خیـش  موحرم  هداوناخ 

(1) .دـیامن یم  زاغآ  یتوکلم  میرح  نآ  رد  ار  یخزرب  ریـس  دوش و  یم  نفد  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مشاـه  ینب  رمق 
(2) «. ًاّیَح ُثَْعُبی  َمْوَیَو  ُتوُمَی  َمْوَیَو  َِدلُو  َمْوَی  ِْهیَلَع  ٌمالَسَو  »

ص:52

.دهاز یضترم  خیش  باتک  زا  لقن  هب  . 17 - 1
یم هتخیگنارب  هدـنز  هک  زور  نآ  و  دریم ، یم  هک  زور  نآ  و  تفاـی ، دـّلوت  هـک  زور  نآ  وا ، رب  مالـس  « ؛ هیآ 15 میرم ، هروـس  . 18 - 2

!«. دوش
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لاس هدراهچ  زا  دعب  خیش  موحرم  هزانج  ندنام  هزات 

راّجت زا  یکی  یناشاک  ياقآ  نیسح  جاح  قافتا  هب  یلاس  خیـش ، موحرم  توف  زا  دعب  دندومن : لقن  يزارخ  يدهم  دّیـس  جاح  موحرم 
دندوب هداد  ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعابا  ترضح  رهطم  نحـص  مرح و  رد  یتامدخ  شردپ  وا و  هک  نارهت  فورعم  نیدتم و 
زورما دندومرف  هدنب  هب  یناشاک  ياقآ  نیسح  جاح  میتشاد ، تنوکس  العم  يالبرک  رد  هک  یماگنه  .میدش  فرشم  تایلاع  تابتع  هب 

هک یماگنه  ترایز ، زا  سپ  .مدش  فرشم  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  ترایز  هب  .مدوب  یبیجع  قافتا  دهاش 
هک مدوب  علّطم  نوچ  .تسا و  زاب  ریمعت  تهج  دـشاب  یم  نحـص  رد  هک  یبادرـس  برد  مدـید  موش  جراخ  رهطم  نحـص  زا  متـساوخ 

مسر یلعم  يالبرک  رد  نوچ  .مدش و  بادرس  دراو  متسناد ، یم  ار  نآ  لحم  دنا و  هدومن  نوفدم  بادرس  رد  ار  خیـش  موحرم  هزانج 
مدـید بجعت  لامک  رد  متفر و  ناشیا  هزانج  فرط  هب  میقتـسم  نم  دـنناباوخ ، یم  هلبق  هب  ور  مه  رانک  بادرـس  رد  ار  اه  هزانج  تسا 

دّیس جاح  موحرم  .هدنام  یقاب  يرییغت  چیه  نودب  ملاس و  تشذگ  یم  ناشیا  توف  زا  هک  لاس  هدراهچ  زا  دعب  خیـش  موحرم  ندب  هک 
لامک اب  اّما  .میامن  ترایز  کیدزن  زا  ار  ناشیا  ندب  هتفر  بادرـس  هب  متفرگ  میمـصت  مه  نم  زور ، نآ  يادرف  دندومرف : لقن  يدـهم 

.دشن هدنب  لماش  قیفوت  نیا  .متفای و  هتسب  ار  بادرس  برد  فسأت 

رمع دیسر  رخآ  هب  تشگ و  مامت  سلجم 

میا هدنام  وت  فصو  لّوا  رد  نانچمه  ام 

ص:53
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خیش بانج  رضحم  ناگدش  تیبرت  زا  یکی  سّدقم  يداه  خیش  جاح 

دنوادخ يایلوا  زا  ًاّقح  وا  .دوب  سّدقم  يداه  خیش  جاح  حلاص  دبع  دوب ، هدومن  هدافتسا  خیش  بانج  رـضحم  زا  هک  نیحلاص  زا  یکی 
هرابرد هک  دوب  هدش  مالـسا  یمارگ  لوسر  شیامرف  قادصم  هدومن و  داهج  شیوخ  یناسفن  ياه  هتـساوخ  اب  ار  يرمع  هک  دوب  لاعتم 

رغـصالا داـهج  نم  اوعجر  موقب  اـبحرم  : » دـندومرف دـندوب ، هدومن  تعجارم  كوبت )  ) تقـشم رپ  تخـس و  گـنج  زا  هک  یناناملـسم 
شیاـمرف نیا  قیداـصم  زا  وا  . (1)« سفنلا داهج  مالـسلا : هیلع  لاق  ربکالا ؟ داهجلا  اـم  و  هَّللا ! لوسر  اـی  لـیق : .ربکـالا  داـهجب  مکیلعف 

هزرابم قیداصم  زا  یکی  اب  هطبار  رد  .دوب  داهج  هزرابم و  رد  دوخ  یناسفن  ياه  شهاوخ  اـب   (2) ماودلا یلع  اریز  دوب ؛ یمارگ  لوسر 
کبنت هریاد و  لوغشم   (3) اه يرتنع  زا  رفن  دنچ  مدرک  یم  روبع  يا  هچوک  زا  يزور  دندومرف : لقن  شیوخ  یناسفن  ياه  هتـساوخ  اب 
قازترا تهج  نیقـساف  زا  رفن  دـنچ  .دوب  هدـشن  لوادـتم  نویزیولت  ویدار و  زونه  ناشیا  نامز  رد  هکنآ  حیـضوت   ) .دـندوب ندز  زاس  و 

یمرگرس تهج  یلاباال  ياه  هداوناخ  زا  یضعب  دنتشاد ، دوخ  اب  هک  یکچوک  نومیم  بعل و  وهل و  تالآ  اب  مدرم  یمرگرـس  دوخ و 
هورگ نیا  نامز  نآ  رد  .دندومن  یم  هدافتـسا  ءوس  ناشیا  یبرطم  زا  ار  یتاعاس  دندومن و  یم  توعد  شیوخ  لزنم  هب  هانگ ، قیرط  زا 

فورعم يرتنع »  » هب مدرم  نیب  رد 

ص:54

ربکا داهج  ادـخ  لوسر  يا  دـش  هتفگ  .ربکا  داهج  هب  داب  امـش  رب  .دـنا  هتـشگرب  رغـصا  داـهج  زا  هک  یمدرم  لاـح  هب  اـشوخ  . 19 - 1
.هراّما سفن  اب  هزرابم  داهج و  دومرف : تسیچ ؟

.هشیمه . 20 - 2
.اه هدنناوخ  اه ، برطم  . 21 - 3
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دیاب مدید  .میامن  فقوت  متـساوخ  .هدش  مأوت  اهنآ  گنهآ  اب  نم  نتفر  هار  هک  مدمآ  دوخ  هب  تقو  کی  نم  دندومرف : ناشیا  دـندوب )
میاه مدق  هک  قیرط  نیدب  .اهنآ  گنهآ  فالخ  رب  اّما  منک  تکرح  هک  دیـسر  مرطاخ  هب  .میامنب  ار  ناشیا  بعل  وهل و  تالآ  عامتـسا 
نیمز يور  هب  اـهنآ  نتخاون  فـالخرب  شخ ) شخ و   ) ار میاـهاپ  تکرح  ماـگنه  .دوب  نینچ  نیا  ناـشیا  ریبـعت  .مشکب  نیمز  يور  ار 

زا يا  هظحل  دنتـسشن و  یم  هبقارم  هب  ناشنید  رما  رد  لاعتم  دنوادخ  ناتـسود  نینچ  نیا  .متفرگ  هلـصاف  اهنآ  زا  تعرـس  هب  هدیـشک و 
.دندرک یم  داهج  شیوخ  سفن  اب  ًامئاد  دندش و  یمن  لفاغ  دوخ 

تسا هتفخ  یک  وا  تساهردژا  سفن 

تسا هدرسفا  یتلاح  یب  مغ  زا 

ص:55
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سدقم موحرم  ياوقت  زا  یقادصم 

دروخرب یهانگ  هب  رگا  .دومن و  یمن   (1) ضامغا شناتسود  نیرت  کیدزن  هب  تبسن  هانگ  لباقم  رد  سّدقم  يداه  خیش  جاح  موحرم 
هدومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  زا  هک  یفیرش  ثیدح  قادصم  هب  .دش و  یم  هتخورفارب  شا  هرهچ  درک  یم 

تسا فیرـش  ثیدح  نیا  قادصم  زا  يا  هنومن  .دومن و  یم  لمع   (2)« هرهفکم هوجوب  یصاعملا  لها  یقلن  نأ  هَّللا  لوسر  انرما  : » دنا
نآ رد  بش  هد  .دوـمن  توـعد  هضور  ههد  کـی  تهج  ارم  ناتـسود  زا  یکی  طـسوت  یـصخش  دـندومرف : هک  مدینـش  هل  مظعم  زا  هک 

ناـشیا هک  مدوـمن  رظن  .دوـمن  هئارا  هدـنب  هب  ار  یتکاـپ  سلجم  بحاـص  فرع  مـسر  قـبط  سلجم  ماـمتا  زا  سپ  .مـتفر  ربـنم  سلجم 
لوبق زگره  دیتسه  سلجم  بحاص  امش  متسناد  یم  رگا  متفگ  .مدنادرگرب و  ناشیا  هب  ار  تکاپ  دندومرف : .هدیشارت  ار  دوخ  نساحم 

.مدومن یمن  توعد 

ص:56

.یشوپ مشچ  . 22 - 1
.مینک دروخرب  هتفرگ  سوبع و  هرهچ  اب  هانگ ، یصاعم و  لها  اب  هک  دندوب  هدومرف  رما  ام  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  . 23 - 2
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سدقم موحرم  ندوب  طاتحم  زا  یقادصم 

ریقح .دومن  توعد  شیوخ  لزنم  هب  ماش  فرـص  تهج  ار  هدـنب  ناتـسود ، زا  یکی  يزور  دومرف : یم  هک  مدینـش  سّدـقم  موحرم  زا 
یـسک رگا  دنا  هدومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یلقن  رب  انب  اریز  مشاب -  هدرکن  ناسحا  در  هکنآ  يارب 
سپـس .دوب  دقعنم  يا  هناتـسود  سلجم  ماش  زا  لبق  .متفریذپ  ار  وا  توعد  میامن - ، یم  تباجا  دنک  توعد  يدنفـسوگ  هچاپ  هب  ارم 

هداد رارق  زیم  يور  اذغ  هرفس  مدید  میدش  دراو  ییاریذپ  قاتا  هب  یتقو  .دومن  ییامنهار  ییاریذپ  قاتا  هب  ار  نانامهیم  ریقح و  نابزیم ،
اب نابزیم  .مدـش  جراخ  ییاریذـپ  قاتا  زا  هرظنم  نیا  دروخرب  اب  نم  .میروخب  هراوس  ياذـغ  اه  یگنرف  شور  هب  هداتـسیا  دـیاب  هدـش و 
ایآ مدرک  رکف  متفگ : وا  هب  .دـیدومرفن  لیم  اذـغ  دـیدش و  جراخ  قاتا  زا  ارچ  اقآ  جاح  تفگ : دـمآ و  نوریب  ییاریذـپ  قاتا  زا  هلجع 
زا تسا  یضار  منامز  ماما  متسناد  یمن  نوچ  اذل  میامن ؟ لیم  اذغ  زا  هنابآم  یگنرف  شور  نیا  اب  تسا  یضار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
یم نآ  هب  مزتلم  امـش  هک  تسا  یتخـس  نیا  هب  نید  رگم  اقآ  یجاـح  تفگ : نم  هب  باوج  رد  ناـبزیم  .مدـش  فرـصنم  اذـغ  ندروخ 
رما رد  ادـخ  يایلوا  ندوب  طاتحم  هّیور  تسا  نینچ  نیا  .دـشاب  یمن  دـیا  هدرک  رکف  امـش  هک  مه  یناـسآ  نیا  هب  متفگ  وا  هب  دیـشاب ؟

«. کنیدل طتحاف  کنید  كوخا   » ناشنید

ص:57
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سدقم موحرم  تسادق  زا  یقادصم 

یلومعم تافراعت  زا  سپ  .مدرک  دروخرب  ناتسود  زا  یکی  هب  .مدومن  یم  روبع  ینابایخ  هیـشاح  زا  يزور  دندومرف : مدینـش  ناشیا  زا 
رادقم نیا  مدومن  ضرع  وا  هب  .دراد  هیلقن  لیاسو  اب  رطخ  لامتحا  نابایخ  هیـشاح  دیرب ؟ یمن  فیرـشت  ور  هدایپ  زا  ارچ  دومرف  هدنب  هب 
هجیتـن نیا  هب  .میاـمن  باـختنا  ار  مادـک  دـسفا  دـساف  نیب  مدرک  رکف  یلو  تسه  وا  رد  رطخ  لاـمتحا  ناـبایخ  هیـشاح  هک  مراد  هّجوت 

نز اب  دروخرب  ینعی  تیـصعم ؛ اب  دروخرب  رطخ  ور  هدایپ  رد  اریز  دشاب ؛ یم  دسفا  رطخ  زا  رتمک  دساف ، رطخ  دیوگ  یم  لقع  مدیـسر 
ار نابایخ  هیـشاح  اذل  .دراد  یمـسج  رطخ  لامتحا  نابایخ  هیـشاح  اّما  تسه  دراد  یحور  ینید و  رطخ  هک  یلاباال  باجح و  یب  ياه 

يالعا ّدـح  رد  يرابودـنب  یب  رد  اه  نز  يرگ  یلاباال  یباجح و  یب  موحرم  نآ  نامز  رد  هکنآ  حیـضوت   ) .مداد حـیجرت  ور  هداـیپ  رب 
مدرم یعرم  رظنم و  رد  امناپ  ياه  باروج  دـعجم و  ياهوم  هدرک و  شیارآ  ياه  هرهچ  اـب  باـجح  یب  ياـه  نز  .دوب  هدیـسر  دوخ 
هدرک دراو  یمالـسا  ناریا  هب  برغ  زا  یگنهرف  تاغوس  ناونع  هب  يولهپ  تموکح  هک  یتبیـصم  نیرتالاب  .دـندرک و  یم  ییاـمندوخ 
نانآ ياپ  زا  يرادـقم  هک  هاـتوک  یـسابل  اـب  نجهتـسم  یعـضو  اـب  هتخورف  دوخ  ياـه  نز  زا  یـضعب  هک  دوب  یباـجح  یب  هلأـسم  دوب 

(. دندومن یم  ییامندوخ  هعماج  رد  دوب ، ادیوه  فوشکم و 

ص:58
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يدام روما  هب  سّدقم  موحرم  هقالع  مدع 

ار شتوعد  .دومن  توعد  مالسلا  هیلعادهشلادیس  ترضح  يرادازع  سلجم  تهج  ارم  یناوج  صخش  دندومرف : هک  مدینـش  ناشیا  زا 
دوخ هب  ارم  وا  ّتبحم  بدا و  .تلاسر  نادناخ  هب  نادنمتدارا  زا  بدؤم و  دوب  یناوج  سلجم  بحاص  .دوب  هزور  هد  سلجم  .متفریذپ 

هب ار  یتکاپ  موسرم  قبط  مدوب  هتفریذـپ  ار  ناشیا  توعد  هکنیا  زا  رکـشت  راهظا  اب  يرادازع  سلجم  ناـیاپ  زا  سپ  .دوب  هدومن  بذـج 
مبیـصن قیفوت  نیا  تسا  لاس  نیلّوا  نیا  تفگ : ییامن ؟ یم  اپرب  يرادازع  هک  تسه  لاس  دنچ  هک  مدومن  لاؤس  وا  زا  .داد  هئارا  هدـنب 

هد رادقم  مدومن و  زاب  ار  تکاپ  .ناموت  تسیب  غلبم  تفگ : يا ؟ هتـشاذگ  لوپ  تکاپ  نیا  رد  رادقم  هچ  مدومن  ضرع  ناشیا  هب  .هدش 
نیا دیابن  لاس  نیلّوا  زا  یهد  همادا  ار  يرادازع  دعب  نایلاس  يارب  یهاوخ  یم  رگا  متفگ  (1) و  .مدومن عوجرم  ناشیا  هب  ار  نآ  ناموت 

زا هک  دوبن  یصخش  سّدقم  موحرم  هکنآ : حیـضوت   ) .امن هریخذ  دعب  لاس  يرادازع  تهج  ار  ناموت  هد  غلبم  نیا  .ییامن  هنیزه  رادقم 
كرابم هام  مایا  رد  مدوب  دـهاش  .دومن ) یم  ارقف  تاجایتحا  فرـص  ار  دوخ  ربنم  لوپ  ًاعون  .دـهد  لیکـشت  یهفرم  یگدـنز  ربنم  لوپ 

یم ربنم  هب  ینارهت  یلعلادبع  ازریم  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  تساوخرد  هب  اهزاّزب  هب  فورعم  یـسوم  ازریم  موحرم  دجـسم  رد  ناضمر 
يارب تساخ و  یمرب  ناشیا  ربنم  نیب  رد  يدرف  سّدقم  موحرم  روتسد  هب  ًاعون  .تفر 

ص:59

.مدنادرگرب . 24 - 1

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 69 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/866/AKS BARNAMEH/#content_note_59_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناشیا هب  ارقف  تهج  يدایز  لوپ  ایر  یب  دنتشاد  سّدقم  موحرم  هب  هک  یتّبحم  هقالع و  رطاخ  هب  مه  مدرم  .دومن و  یم  عمج  لوپ  ارقف 
.دومن یم  میسقت  ارقف  نیب  ار  مدرم  یتخادرپ  ياه  لوپ  سّدقم  جاح  .دنداد  یم 
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سدقم موحرم  يابرلد  توص 

شرمع هک  لاعتم  دنوادخ  حلاص  ناگدنب  زا  یکی  يدنبرد ، ياضر  دّیس  جاح  مالـسالا  تجح  موحرم  نایزیم  یناوج  مایا  رد  يزور 
ضرع .دمآ  نایم  هب  سّدـقم  جاح  موحرم  زا  يرکذ  .مدوب  تسا ، هدومن  يرپس  یناسفن  ياهاوه  اب  تفلاخم  یهلا و  ياضر  هار  رد  ار 

هب هجوتم  شدوجو  ياـپ  اـت  رـس  زاـمن ، تئارق  عقوم  رد  مدومن ، یم  تکرـش  ناـشیا  تماـما  هب  تعاـمج  زاـمن  رد  هک  یعقاوم  مدومن 
یم قوس  لاعتم  دـنوادخ  يوس  هب  زامن  قیرط  زا  ار  نینمؤم  ياه  لد  زامن ، رد  شهجوت  شتئارق و  يابیز  توص  .دـش  یم  راگدرورپ 

، عمتـسم هک  دـناوخ  یم  هضور  تروص  هب  هیکت  روش و  اب  نانچنآ  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعابا  اقآ  يرادازع  سلاجم  رد  .داد و 
توص هک  دـمآ  نایم  هب  ناشیا  توص  اب  هطبار  رد  نخـس  هک  یماگنه  .دومن  یم  ساسحا  ار  مالـسلا  هیلعادهـشلا  دّیـس  اـقآ  بئاـصم 
توص زا  گناد  ود  نیا  .يا  هدینـشن  ار  ناشیا  توص  گناد  شـش  هک  امـش  دندومرف : هدـنب  هب  هل  مظعم  .دوبر  یم  ار  اه  لد  شیابیز 

ار سّدقم  جاح  موحرم  توص  گناد  شش  نم  .دیامن  یم  راگدرورپ  هجوتم  دوخ و  یب  دوخ  زا  زامن  رد  ار  هدنونـش  هک  تسا  ناشیا 
زا دوب و  گنج  هزرابم و  رد  ماودلا  یلع  دوخ ، یناسفن  ياه  هتساوخ  اب  شحور  یلاعت  هار  رد  ناشیا  .ما  هدینـش  شا  یناوج  نامز  رد 

دازآ ار  نآ  دوب  تایح  دـیق  رد  هک  ینامز  ات  هاـگ  چـیه  دوب و  هدومن  سبح  ار  شتوص  زا  گـناد  راـهچ  هکنآ  هزراـبم  نیا  قیداـصم 
.دومنن
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يرادرب سکع  مسارم  رد  سّدقم  موحرم  تکرش  مدع 

هدومن تکرش  سلجم  نآ  رد  هل  مظعم  .دش و  یم  دقعنم  هعمج  ياهزور  رد  هک  نویقافتا  مان  هب  دوب  یتئیه  سّدقم ، موحرم  نامز  رد 
یلاها هب  دـندومن و  یم  نییعت  شیپ  زا  ار  يزور  هسلج  رمع  نارود  رد  هک  دوب  لومعم  تاـسلج ، رد  ناـمز  نآ  رد  .دـنتفر  یم  ربنم  و 

زا یعمج  هتـسد  سکع  دـندومن و  یم  توـعد  هک  یـساکع  طـسوت  دـنوش و  رـضاح  دوـهعم  زور  رد  هـک  دـنداد  یم  عـالطا  تـئیه 
يدعب فوفـص  رد  دنتـسشن و  یم  سلجم  ناگرزب  نادرمریپ و  ءاملع و  لّوا ، فص  رد  هک  دوب  موسرم  .دنتفرگ  یم  هسلج  نیرـضاح 

نینّیدـتم زا  یـضعب  ياه  هناخ  رد  اه  سکع  نآ  زونه  هک  تفرگ ، یم  يراگدای  یـسکع  ناشیا  زا  ساکع  دنداتـسیا و  یم  اه  ناوج 
تهج امـش  ربنم  زا  دعب  هک  هدنیآ  هعمج  هک  عامتجا  نیا  رد  مه  امـش  هک  دش  داهنـشیپ  سّدقم  جاح  موحرم  هب  اذل  .دشاب  یم  دوجوم 

هتفه .دـندومنن  تکرـش  ناشیا  دوهعم ، هعمج  زور  رد  هسلج  لها  راظتنا  فالخرب  .دـییامن  تکرـش  دوش  یم  لیکـشت  نتفرگ  سکع 
يرادرب سکع  سلجم  رد  ارچ  هکنیا  زا  هیـالگ  زا  سپ  هسلج  نیلوؤسم  .دـندش  رـضاح  هسلج  رد  سّدـقم  موحرم  موسرم  قـبط  دـعب 

میامن تکرش  هسلج  رد  هک  مدومن  هدارا  هک  یعقوم  : » دندومرف ناشیا  دندش  راتساوخ  ار  ناشیا  تکرش  مدع  ّتلع  دیدومنن ، تکرش 
شیر اب  هسلج  دارفا  زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  منیـشنب ، نتفرگ  سکع  يارب  ینید  ناردارب  زا  یعمج  نیب  رد  دیاب  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب 

ياه هظعوم  هک  هدیشارت  ياه 
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توکلم و رد  ام  سکع  دریگب  ار  ام  یعمج  هتـسد  سکع  ساکع  هکنآ  زا  لبق  دنـشاب و  یم  عمج  نآ  رد  هتـشاذگن ، رثا  اهنآ  رد  نم 
یم قسف  هب  رهاـظتم  هک  يدارفا  نیب  رد  ار  وا  هک  درادـن  راـظتنا  سّدـقم  زا  لاـعتم  دـنوادخ  .ددرگ و  یم  سکعنم  ملاـع  نیا  ءارواـم 

(1) «. ُهَّللا ِلَُعیَو  ُمُکُمّ َهَّللا  اوُقَّتاَو  «. » مدومن يراددوخ  هسلج  هب  ندمآ  زا  اذل  .دنیبب  دنشاب ،

ص:63
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هللا همحر  يراسناوخ  هَّللا  تیآ  دزن  سّدقم  جاح  موحرم  تیعقوم 

اب .دـندوب  هدـش  هدـعم  تلاسک  هب  التبم  يراسناوخ  هَّللا  تیآ  ترـضح  موحرم  هک  دـندومرف  لقن  يزارخ  يدـهم  دّیـس  جاـح  موحرم 
نیزگیاج تهج  ناشیا ، دوبن  رد  .دیامن  یحارج  لمع  يزامن  ناتـسرامیب  رد  هدومن و  رفـس  زاریـش  هب  ناشیا  دـش  انب   (1) اّبطا هرواشم 

مینک داهنشیپ  مینک و  ادیپ  روضح  فرـش  هَّللا  تیآ  تمدخ  دش  هتفرگ  میمـصت  ناتـسود  زا  یـضعب  تروشم  اب  تعامج ، ماما  ندرک 
هدیسر هَّللا  تیآ  تمدخ  هب  اذل  .میوش  دنم  هرهب  هَّللا  زیزع  دّیس  اقآ  دجـسم  رد  سّدقم  جاح  موحرم  تماما  زا  هل  مظعم  بایغ  رد  هک 

هدهع هب  یلاعبانج  بایغ  رد  ار  دجـسم  تعامج  زامن  تماما  سّدقم  جاح  ياقآ  دییامرفب  رما  یلاع  ترـضح  هک  میدیناسر  ضرع  هب 
رد ییالاو  ماقم  هچ  سّدقم  موحرم  هک  میدیمهف  .دندومن و  ّریحتم  ار  ام  هک  دنداد  یباوج  داهنـشیپ  نیا  اب  تقفاوم  رد  ناشیا  .دنریگب 
یم اضاقت  ناـشیا  زا  نم  .میاـمن  یمن  رما  ناـشیا  هب  هدـنب  : » دوب نیا  دـندومرف ، هل  مظعم  هک  يا  هلمج  .دـنراد  هَّللا  تیآ  ترـضح  دزن 

«. دنریگب هدهع  هب  ار  دجسم  تعامج  تماما  هدنب  بایغ  رد  هک  میامن 

جاـح موحرم  تعاـمج  زاـمن  اـّما  ما  هدوب  تعاـمج  همئا  زا  يرایـسب  تعاـمج  زاـمن  هب  دـّیقم  یناوجون  ّنس  زا  ریقح  هکنآ : حیـضوت  )
سّدقم
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رد درک ، یم  زامن  هروس  دمح و  تئارق  هب  عورـش  و  تفگ ، یم  ار  زامن  هیحاتتفا  ریبکت  ناشیا  یتقو  دـناد  یم  ادـخ  .دوب  يرگید  زیچ 
يادص  (1)« ریّطلا مهـسوؤر  یف  ّنأک   » دـش یم  مکاح  دجـسم  ياـضف  رد  یتوکـس  ناـنچ  ناـشیا  تئارق  تیباذـج  توص و  نینط  رثا 

.داد یم  یلاح  نیمومأم  هب  هک  دوب  نانچنآ  ناشیا 
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سدقم جاح  موحرم  تسارف 

اقآ مساق  جاح  موحرم  اوقت  اب  ظعاو  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  حـلاص  لجن  ینارهت  نیـسحریما  ياقآ  بانج  مرتحم  زیزع و  ردارب 
لقن مرتحم  دـلاو  موحرم  لوق  زا  ریقح  يارب  دـش ، لقن  ناشیا  زا  سّدـقم  جاح  هراـبرد  باـتک  نیا  هتـشذگ  رد  یناتـساد  هک  ینارهت ،

زا هدافتـسا  تهج  تفر  یم  ربنم  سّدقم  جاح  موحرم  هک  يدجاسم  زا  یکی  رد  شیوخ  یگبلط  یناوج و  لیاوا  رد  يزور  دـندومن ،
عطق ار  دوخ  مالک  دوب  لوغـشم  نآ  هب  هک  یثحب  نمـض  هظعوم  ینارنخـس و  نیح  رد  ناـشیا  .مدوب  هدومن  تکرـش  هل  مظعم  ظـعاوم 

نم هرهچ  دوش و  دجسم  دراو  ادخ  يایلوا  زا  یکی  دنکن  : » دندومرف تشادن  یلبق  ثحب  اب  یتبسانم  هک  هضرتعم  هلمج  کی  رد  هدومن 
لباقم دجسم  نوتـس  هب  تشپ  ماگنه  نآ  رد  نم  .تفرگ و  یپ  ار  هتـشذگ  بلاطم  هلابند  سپـس  دنیبب .» نم  ینطاب  هرهچ  اب  ار  سّدقم 

دومن و عطق  ار  دوخ  راتفگ  سّدـقم  موحرم  ناهگان  .دـنیب  یم  ارم  نطاـب  مه  سّدـقم  دـیاش  مدرک  رکف  دوخ  اـب  .مدوب  هتـسشن  ناـشیا 
یپ تشذگ  نم  نهذ  رد  هک  يراکفا  هب  سّدقم  موحرم  روطچ  هک  مدمآ  دوخ  هب  نم  دنیب .» یم  مه  سّدقم  هک  دینکن  نامگ  : » دومرف

(1) «. هَّللا رونب  رظنی  ّهنإف  نمؤملا  هسارف  نم  اوّقتا  ، » يرآ .دومن  نایب  ار  هلمج  نآ  درب و 

یسب ملاع  رد  دننانیب  هّرذ 

یسک لاوحا  لاح و  زا  دنهگآ 
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راگدرورپ هاگشیپ  رد  سّدقم  جاح  موحرم  تیعقوم 

رد يزور  .دوب  دّیقم  یفارحنا  ياه  هار  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  ثیداحا  نایب  هظعوم و  هب  شیوخ ، ربانم  رد  هللا  همحر  ناشیا 
تینابـصع اب  هک  دندرک  ادیپ  تلاح  رییغت  نانچ  .دش  هدیـشک  هیفوص  هاقناخ و  هب  ناشیا  نخـس  هتـشر  یفارحنا  ياه  هار  نییبت  رد  ربنم 

دینیـشن و یم  دنـسم  رب  دیزادنا و  یم  تخت  تسوپ  هعیـش  دیلقت  عجارم  لباقم  رد  دندومرف : هداد  رارق  بطاخم  ار  هاقناخ  ياهدـشرم 
زا ار  اهنآ  درو ، رکذ و  هب  نداد  روتسد  اب  و  دیراد ؟ یم  زاب  ناشنید  ماکحا  دراوم  رد  دیلقت  زا  هدومن و  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  ماوع 

ار ماوع  شیوخ ، هزور  دنچ  تسایر  ظفح  يارب  و  دیراد ؟ یم  زاب  دنشاب  یم  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترـضح  ناگدنیامن  هک  اهقف  هار 
رکذ و نافرع و  زا  هچره  دـندومرف : هدومن  نیعمتـسم  هب  باطخ  سپـس  .دـییامن  یم  هرخآلا  ایندـلا و  رـسخ  ار  اهنآ  هدومن و  رامثتـسا 

نیا همه  هب  نآ  هجیتن  رد  هک  دییامن  نآ  هب  لمع  دـیناوخب و  هدومن و  زاب  ار  نانجلا  حـیتافم  باتک  دـیهاوخب  هَّللا  یلا  قیرط  كولس و 
امـش تیاده  تهج  نم  .دشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  روثأم  حیتافم  باتک  بلاطم  همه  اریز  دیـسر ؛ دـیهاوخ  قیداصم 
.منک یم  لقن  ناتسود  امش  يارب  هداتفا  قافتا  مدوخ  يارب  هک  ار  ینایرج  دیوشن  یسنا  نیطایش  نیا  یتوبکنع  ماد  هب  راتفرگ  هک  مدرم 

میوگ یم  دنک ، یم   (1) سولاس سّدقم  دنیوگب  بلطم  نیا  ندینش  اب  هک  دنشاب  یناسک  امش  نیب  رد  هچرگا 

ص:67
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منامـشچ کشا  مدوب و  یهلا  هبذـج  لاح  رد  تعاس  شـش  دودـح  رد  مدـناوخ  زامن  تعکر  ود  .دـنک  یم  سولاـس  دـییوگب  هچرگا 
دریگب و نم  زا  ار  لاح  نیا  هک  مدومن  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  .منک  یهت  بلاق  تلاح  نآ  رد  دوب  کیدزن  .دـش  یمن  کـشخ 

اجک رد  یک و  ار  زامن  نیا  هک  دـندومرفن  نکل  .مدـمآ  نوریب  تلاـح  نآ  زا  دـش و  باجتـسم  میاـعد  .دـنک  جراـخ  لاـح  نیا  زا  ارم 
ًائینه  » .تسا هدیـسر  یهلا  برق  ماقم  هب  هدناوخ و  همظعم  هّکم  رد  ار  زامن  نیا  ناشیا  هک  مدینـش  ناتـسود  یـضعب  زا  .دندوب  هدـناوخ 

(1) «. اهمیعن میعّنلا  بابرال 

ص:68
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( هارث باط   ) سّدقم يداه  جاح  موحرم  يرگن  هدنیآ 

مه بالط  دومن و  یم  توعد  شیوخ  دجـسم  هب  بالط  هظعوم  تهج  ار  سّدقم  يداه  جاح  موحرم  يدـهتجم ، اقآ  جاح  هَّللا  تیآ 
هوزج نیا  زا  دوب و  هدومن  فیلأت  هبیغلا ) ماکحا   ) مان هب  يا  هوزج  يدهتجم  موحرم  .دـندرب  یم  هرهب  ناشیا  ظعاوم  زا  يرفاو  هقالع  اب 

تمدخ رد  ییارجا  روما  زا  یضعب  رد  مدومن و  یم  هدافتسا  ناشیا  یسرد  رضحم  زا  نامز  نآ  رد  ریقح  .دش  لابقتسا  ینایاش  هجو  هب 
تـساوخرد هب  انب  رازاب  رد  یـسوم  ازریم  اقآ  موحرم  دجـسم  رد  سّدـقم ، یجاح  موحرم  دوب ، یناضمر  كراـبم  هاـم  .مدوب  هل  مظعم 

ار هبیغلا  ماکحا  باتک  زا  يدادعت  هدومن ، هدافتسا  تصرف  زا  ریقح  .دنتفر  یم  ربنم  ینارهت  یلعلادبع  ازریم  اقآ  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم 
ات هدومن  دـییأت  ار  باتک  نیا  ربنم  رد  هک  مدومن  اضاقت  ناشیا  زا  مدیـسر و  سّدـقم  موحرم  تمدـخ  هب  هدرب و  دجـسم  نآ  هب  دوخ  اب 

همه هدـنب و  يارب  هدـنزومآ  یـسرد  دـندومرف ، ریقح  تساوخرد  لباقم  رد  ناـشیا  هک  یباوج  .میاـمن  هئارا  نیعمتـسم  هب  ار  نآ  ریقح 
: دندومرف ناشیا  هک  يا  هلمج  اّما  دوب ، لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  تمایق  رد  یتجح  ای  یبهذم  ریغ  یبهذم و  ياه  باتک  ناگدنشورف 
لوـقعم و يا  هلمج  ًاـتقیقح  میاـمن .» یمن  جـیورت  دـییأت و  زگره  میاـمنن ، هعلاـطم  مناوـخن و  رخآ  هـب  اـت  لّوا  زا  هـک  ار  یباـتک  نـم  »

هدش پاچ  یقالخا  يداقتعا و  زا  معا  ینید  رظن  زا  هک  ییاه  باتک  ایآ  درخ ) بحاص  يا  فاصنا  هدب  دوخ   ) .دـندومرف هنادنـسپادخ 
ضرعم رد  اه  یشورف  باتک  رد  و 
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رارق يرتشم  رایتخا  رد  ات  دنا  هدش  نآ  تّحص  هب  نئمطم  هدناوخ و  ار  باتک  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  ناگدنشورف  دوش ، یم  هدراذگ  شورف 
نید رما  رد  ناشیا  طایتحا  اوقت و  هب  رظان  سّدقم  موحرم  هیرظن  نیا  ایآ  دنراد ؟ اهنآ  هرابرد  یهددوس  يراجت و  رظن  هکنآ  ای  دـنهد ؟

؟ تسا هدرک  یمن  لمع  کنیدل » طتحاف  کنید  كوخا   » قادصم هب  وا  ایآ  دشاب ؟ یمن 
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سدقم جاح  موحرم  ياوقت  محرت و  زا  يدروم 

رد هک  ییویدار  زا  یقیـسوم  يادص  هاگیب  هاگ و  هک  دوب  یلزنم  هدنب  یگیاسمه  رد  .مدوب  هدومن  هراجا  يا  هناخ  یلحم  رد  دـندومرف 
يادـص هناـخ ، فرط  هب  روـبع  ماـگنه  دیـسر ، یم  ناـیاپ  هب  مربـنم  هک  تقورید  ياـه  بش  یتـح  .دیـسر  یم  شوـگ  هب  تشاد  لزنم 

هب هیاسمه  یقیـسوم  يادـص  هناخ  يوس  هب  روبع  ماگنه  دوب  تقو  رید  رایـسب  هک  اه  بش  زا  یبش  .داد  یم  رازآ  ارم  ناـشیا  یقیـسوم 
هیاسمه هک  مدومن  عورش  هدومن  دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد  هاگآدوخان  مدش ، دوخ  یب  دوخ  زا  تحاران و  نانچ  نآ  .دروخ  مشوگ 

؟ هدومن دودـسم  ار  اعد  هار  دـنوادخ  رگم  ینکب ؟ یهاوخ  یم  هچ  سّدـقم  متفگ : دوخ  اب  مدـمآ و  دوخ  هب  ناهگان  میاـمن ، نیرفن  ار 
هن رگم  دراد ، یقوقح  هیاسمه  هب  تبـسن  هیاسمه  اریز  دـیامن ؛ شتیادـه  دـنوادخ  هک  نک  اعد  ار  وا  ینک  شنیرفن  یهاوخ  یم  هکنیا 

هَّللا ال لوسر  ّنا  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  زا  لـقن  هب  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ـالوم  هک  تسا  نآ 
رگا میدرک  نامگ  هک  دومن  شرافس  ناگیاسمه  ندرک  یکین  هب  ار  ام  ادخ  لوسر  ردقنآ  ثّروی ؛ ّهنا  ّنظن  یتح  راجلاب  ینیصوی  لازی 
هکلب دـیامنن  تیذا  ار  دوخ  هیاسمه  هک  تسین  نآ  بوخ  هیاسمه  دـندومرف  و  درب .» یم  ثرا  وا  زا  هیاـسمه  دومن ، توف  يا  هیاـسمه 

اب .دیامن  ربص  هیاسمه  تیذا  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  بوخ  هیاسمه 
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اعد هب  هکنیا  ّالا  مدرواین  نییاپ  مدوب ، هدرب  الاب  راگدرورپ  يوس  هب  نیرفن  يارب  هک  ار  یتسد  متـشاد ، ثیداحا  نیا  هب  هک  ینهذ  هّجوت 
.دندومرفن ار  دوخ  ياعد  هجیتن  نکل  .مدش  راتساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  شتیاده  .مدومن و  نّیزم  وا  ّقح  رد 
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ربنم يور  رب  سّدقم  جاح  حازم 

رد .دـندوب و  زاتمم  تلـصخ  نیا  هب  ربنم  رد  ًاـصوصخم  دوب ؛ ناـشیا  ندوب   (1) هباعدلا ریثک  ناشیا ، هدیدنـسپ  ياه  تلـصخ  زا  یکی 
مایا رد  يزور  منک  یمن  شومارف  هلمج  زا  دندومن ؛ یم  نیعمتـسم  هیحور  عونت  تهج  یفلتخم  ياه  حازم  هظعوم  ینارنخـس و  نمض 
عمج لوپ  ارقف  يارب  سّدـقم  جاح  موحرم  روتـسد  هب  هزور  همه  لومعم  قبط  سابع  خیـش  ياقآ  مان  هب  یـصخش  ناضمر  كرابم  هام 

؟ مهدب دییامرف  یم  رما  یسک  هچ  هب  .دنا  هداد  ارقف  تهج  نایاقآ  ار  اه  لوپ  نیا  اقآ  جاح  دومن : ضرع  دمآ  ربنم  کیدزن  .دوب  هدومن 
، حازم یخوش و  هلمج  نیا  زا  .اـه  برطم  سیئر  هب  یهد  یم  ویدار و  هرادا  هب  يور  یم  دـندومرف : یخوش  حازم و  ناوـنع  اـب  ناـشیا 
اه لوپ  نیا  دنـشاب و  یم  ریقف  سپ  دوش  یمن  ناشبیـصن  لالح  لوپ  ویدار  هرادا  نیرومأم  هکنیا  زا  هیانک  .دنداتفا  هدـنخ  هب  نیعمتـسم 

.دنیامن قازترا  دنناوت  یم  هقدص ، لوپ  نیا  زا  اهنآ  هدش و  هداد  ارقف  تهج  مه 

ص:73
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سدقم اقآ  جاح  موحرم  فورعم  هب  رما  زا  يا  هنومن 

هب تشپ  ناتیابع  هک  دنداد  رّکذت  هدنب  هب  ناتسود  زا  یصخش  .مدوب  رازاب  هَّللا  زیزع  دّیس  اقآ  موحرم  دجسم  رد  يزور  دندومرف  ناشیا 
ار شتروص  مدید  .داتفا  شا  هرهچ  هب  ممشچ  رکـشت  ضرع  تهج  .مدنادرگرب  متـشادرب و  مشود  زا  ار  دوخ  يابع  نم  .دشاب  یم  ور 
اَّلِإ ِناـسْحِْإلا  ُءآَزَج  ْلَـه   » باـب زا  اـّما  .مرازگـساپس  رایـسب  يدوـمن  مبیع  رکذـتم  ارم  هکنیا  زا  زیزع ! ردارب  متفگ  ناـشیا  هب  .هدیـشارت 

تسا یبیع  یشارت  شیر  .میوگب  ار  امـش  بیع  مشاب و  امـش  ناسحا  يوگباوج  دیاب  مه  نم  یتشاد  اور  نم  ّقح  رد  هک   (1)« ُناسْحِْإلا
دیامن لقن  يرگید  هب  ار  امش  بیع  نیا  یسک  رگا  .دشاب و  یم  رهاظ  قسف  کی  نیا  .دندنسپ و  یمن  ار  نآ  لوسر  ادخ و  هک  امش  رد 

.دییامن لمع  نم  هناردارب  تحیصن  هب  دیشارتن و  ار  دوخ  نساحم  دعب  هب  نیا  زا  مراودیما  .دوش  یمن  بوسحم  تبیغ 
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سدقم موحرم  دید  زا  بیع  رایخ 

نیا زا  مه  ناناوخ  هضور  ربنم و  لها  ظاعو و  ًاصوصخ  .دـندومن  یم  هدافتـسا  نایاپراهچ  هکـشرد و  زا  نارهت  مدرم  میدـق  ناـمز  رد 
اب نس  تلوهک  رثا  رد  نارهت  عماج  دجـسم  تعامج  همئا  زا  یـضعب  بالقنا ، زا  لبق  اـت  ءانثتـسا  نیا  زا  یتح  .دـندوبن  ینثتـسم  هدـعاق 
رد دوب  نارهت  ربنم  لها  ظاعو و  زا  یکی  هک  سّدـقم  جاح  موحرم  .دـندمآ  یم  دجـسم  کیدزن  ات  تعامج  زامن  هماقا  تهج  اپراهچ 

یکی رد  ینامز  مراد  دای  هب  .دومن  یم  هدافتسا  نآ  زا  دوب  ناشیا  تنوکس  لحم  زا  رود  هک  یـسلاجم  تهج  هیهت و  ییاپراهچ  یناوج 
.دوب هدومن  داجیا  لکـشم  میارب  متـشاد  هک  ییاپراهچ  دومرف : یم  بیع ) رایخ   ) هلأسم اب  هطبار  رد  لاثم  دهاش  ناونع  هب  دوخ  ربانم  زا 

ای دنشورفب و  ار  دوخ  نایاپراهچ  دنتساوخ  یم  هک  یناسک  دوب  نیا  رب  مسر  نامز  نآ  رد  .مدرب  ناشورف  لام  نادیم  هب  شورف  دصق  هب 
نم هک  دش  علّطم  نوچ  اه  هطـساو  زا  یکی  .دنتـشاد  روضح  نادـیم  نآ  رد  شورف  دـیرخ و  لالد  ناونع  هب  يدارفا  دـنیامن ،  (1) عایتبا

هلماعم هک  تفر  يرگید  صخش  يوس  هب  رادیرخ  هدنب و  نیب  تمیق  قفاوت  اب  دومن و  یفرعم  ار  يرادیرخ  مراد ، اپراهچ  شورف  دصق 
هک تسا  نیا  ما  هتفرگ  اپراهچ  نیا  شورف  هب  میمـصت  هکنآ  ّتلع  متفگ  رادیرخ  هب  هدومن  هدافتـسا  تصرف  زا  نم  .دـهد  ماجنا  ار  يا 

زا دیدرگ  ناویح  بیع  نیا  زا  علّطم  یتقو  رادیرخ  .دنز  یم  دگل  هدش و  درمتم  ناویح  نیا 
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.دریگب ار  دوخ  یلالد  ّقح  هک  دـمآ  نم  دزن  هب  هدـش  ماـجنا  هلماـعم  هکنیا  هب  روصت  اـب  لـالد  صخـش  .تفر  دـش و  فرـصنم  دـیرخ 
ثعاـب هک  ار  اـپراهچ  لکـشم  مه  نم  دومن و  لاؤس  ار  ّتلع  .دـشاب  یمن  رادـیرخ  زا  يرثا  تسا و  نم  دزن  ناویح  هک  دومن  هدـهاشم 
مدیشک تمحز  یتّدم  نم  تفگ  هنارگـشاخرپ  تینابـصع و  اب  عیب ، لئاسم  زا  عالّطا  یب  لالد ، .مدومن  نایب  وا  يارب  دش ، هلماعم  خسف 

متفگ وا  هب  .يدومن  مورحم  یلالد  ّقح  زا  ارم  فرصنم و  ار  وا  هملک  کی  اب  امش  .مدومن  امـش  ياپراهچ  دیرخ  هب  یـضار  ار  رادیرخ 
زا ار  هلماعم  تشاد  ّقح  زور  هس  ات  دش  یم  بیع  هجوتم  وا  رگا  اریز  میوگب ؛ وا  هب  ار  ناویح  بیع  هک  دوب  نم  یعرـش  هفیظو  نیا  هک 

.مدومن علّطم  ار  وا  ًالبق  نم  تهج  نیدب  .دیامن  خسف  ناویح  رایخ  باب 
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سدقم موحرم  تسادق 

اریز دندوب ؛ هدروآ  يور  یـسکات  يوس  هب  فرـصنم و  نایاپراهچ  هکـشرد و  زا  مدرم  دوب و  هدش  لوادتم  یـسکات  نیـشام  نارهت  رد 
هب زور  دوبن و  هسیاقم  لباق  نایاپراهچ  هکشرد و  اب  ندیـسر  دصقم  هب  عیرـس  مه  یتحار و  تهج  زا  مه  یـسکات  نیـشام  زا  هدافتـسا 
هک یلاح  رد  .دندومن  یم  هدافتسا  هیلقن  لیاسو  زا  مه  ملع  لها  ظاعو و  رثکا  دیدرگ و  یم  رتشیب  رتدایز و  هلصاف  توافت و  نیا  زور 
قبط یـسکات  نیرفاسم  اذل  .دـندوب  تلود  خرن  هب  مزتلم  مه  ناگدـننار  دوب و  هدومن  نییعت  خرن  اه  یـسکات  يارب  نامز  نآ  رد  تلود 
دوب لایر  هد  غلبم  هک  هدـش  نییعت  خرن  زا  یـسکات  نابحاص  زا  یـضعب  دـندومن و  یم  تخادرپ  هجو  یـسکات  نابحاص  هب  تلود  خرن 

سوریـس هار  راهچ  زا  رگا  ًالثم  دـیامن  هدافتـسا  یـسکات  زا  تساوخ  یم  هاـگره  سّدـقم  موحرم  تسا  رکذ  ناـیاش  .دـندوب  یـضاران 
لایر هد  نیا  رادقم  هب  دومرف  یم  یسکات  هدننار  هب  دنوش  یسکات  راوس  شوش  نادیم  دصق  هب  دنتساوخ  یم  یلعف ) ینیمخ  یفطـصم  )

ات امش  یتخادرپ  هجو  تفگ  یم  دیسر و  یم  يولوم  هار  راهچ  هب  هدننار  ًاضرف  رگا  .ربب و  ارم  یهاوخ  یم  هک  اجکره  ات  ناکم  نیا  زا 
یم مهارف  ار  یسکات  بحاص  تیاضر  هلیسو  نیدب  .دناسرب  دصقم  هب  ار  وا  ات  دومن  یم  تخادرپ  رگید  لایر  هد  هدش  مامت  ناکم  نیا 

.دوب سانلا  ّقح  هب  ناشیا  ندوب  دنب  ياپ  تسادق و  زا  فشاک  سّدقم  موحرم  لمع  نیا  .دومن 

متفگ یلمجم  هّصق  نیا  لصفم  زا  نم 

لمجم نیا  زا  ناوخب  لّصفم  ثیدح  دوخ  وت 
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مالسلا مهیلع  همئا  روبق  رانک  رد  بلق  روضح  هقیرط 

ربق ترایز  تهج  هزور  همه  لومعم  قبط  مدـش ، فرـشم  تایلاع  تابتع  هب  هک  ینامز  دـندومرف : یم  ربنم  رد  سّدـقم  موحرم  يزور 
یمن ادـیپ  نم  رد  هّجوت  ترایز و  لاح  یهاگ  مدومن و  یم  ادـیپ  هّجوت  ترایز و  لاح  یهاگ  .مدـش  یم  فرـشم  مرح  هب   (1) فیرش

مدیـسر هجیتن  نیا  هب  دایز  رکف  زا  سپ  .میامن  وجتـسج  دوخ  رد  ار  لاح  ود  نیا  ّتلع  هک  تشاد  نآ  رب  ار  نم  يواکجنک  سح  .دش 
ریـسم رد  مدومن ، یم  تراـیز  دـصق  جراـخ و  لزنم  زا  هک  یناـمز  هک  تسا  نآ  شتلع  دوش  یمن  داـجیا  هّجوـت  نم  رد  هک  یماـگنه 
دشاب یم  ترایز  هک  دوصقم  هب  هّجوت  زا  ارم  ینهذ  تالاغتشا  هدش و  لدب  ّدر و  ام  نیب  ینانخس  میامن و  یم  ناتسود  اب  ییاهدروخرب 

عنام هدش ، زکرمتم  نم  نهذ  رد  ناتسود  اب  دروخرب  رثا  رد  هک  يرکف  تالاغتشا  نآ  موش  یم  مرح  دراو  هک  ینامز  هتـشاد و  لوغـشم 
هجیتـن هب  متـسه و  تراـیز  لاـح  هب  قفوم  مشاـب ، یم  هّجوت  هبقارم و  تلاـح  رد  هک  ناـمز  ره  .ددرگ و  یم  تراـیز  لاـح  هّجوت و  زا 

.مسر یم  دوخ  بولطم 
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گرم ياّنمت 

لقن میارب  ریقح ، یمارگ  تسود  فرـشا ، فجن  قباس  عجارم  زا  یلاخلخ  هَّللا  تیآ  حـلاص  دـلو  یلاخلخ  یبتجم  دّیـس  ياـقآ  باـنج 
اب البرک  نیمرحلا  نیب  رازاب  رد  دوخ  یمارگ  دلاو  رضحم  رد  يزور  میدوب ، نکاس  تایلاع  تابتع  رد  هک  یناوجون  نینس  رد  دندومن :
هب لیام  ار  ناشیا  هرهچ  جح  رفـس  تالکـشم  دندوب و  هدومن  تعجارم  جح  رفـس  زا  ناشیا  .میدومن  تاقالم  سّدقم  اقآ  جاح  موحرم 

ناشیا دش ، ماجنا  یلومعم  تافراعت  دـندومن و  هقناعم  دـلاو  موحرم  اب  هکنآ  زا  سپ  .دوب  هدومن  رغال  فیحن و  ار  ناشمادـنا  يدرز و 
ناشیا تساوخرد  دلاو  موحرم  .دییوگب  نیمآ  ارم  ياعد  دیهدب  لوق  هک  مراد  لاعتم  دنوادخ  زا  یتساوخرد  دـنتفگ : دـلاو  موحرم  هب 
مهاوخ یم  وت  زا  اراگدرورپ  دندرک : ضرع  دـندومن و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  اه  تسد  سّدـقم  موحرم  سپـس  .دـندومن  لوبق  ار 

ریمـض رد  هل  مظعم  دیاش   ) .دنتفگ نیمآ  دوب  هداد  هک  یلوق  قبط  مه  دلاو  موحرم  .دییامرف  رّدقم  تایلاع  تابتع  رد  ار  مندنام  هلیـسو 
هب دنوادخ  ار  سّدقم  موحرم  ینطاب  هتـساوخ  مردپ  نیمآ  سّدقم و  ياعد  اب  دوب ) هدومن  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  گرم  دوخ 

داش شحور  .دش  راگدنام  هشیمه  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوخ  يالوم  راوج  رد  دعب  زور  دنچ  دیناسر و  تباجا 
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سدقم جاح  موحرم  لاحترا 

زا تعجارم  زا  سپ  .دیامن  یم  ادیپ  ار  مارحلا  هَّللا  تیب  هب  فرشت  قیفوت  یناوج  رد  هل  مظعم  مدینش ، قثوم  ناتـسود  زا  هک  هچنآ  ربانب 
ناسآ لهـس و  ام  نامز  لثم  جح  هب  نتفر  نامز  نآ  رد  .دـیامن  یم  يراددوخ  جاودزا  زا  ًاطایتحا  کش و  ءاسن ، فاوط  زامن  رد  جـح 

ریپ ردام  هل  مظعم  جـح  هداعا  عناوم  زا  یکی  .دـندش  یم  ور  هب  ور  يا  هدـیدع  تالکـشم  اب  ادـخ  هناـخ  هب  نتفر  يارب  جاـجح  دوبن و 
هب دـنریگ  یم  میمـصت  ردام  توف  زا  سپ  اذـل  .دـید  یم  دوخ  هدـلاو  هب  ندرک  تمدـخ  هب  فظوم  ار  دوخ  موحرم  نآ  هک  دوب  ناشیا 
یم جح  رفـس  مزاع  ش   . ياه 1335 ه لاس  دودح  .دنیآرد  هب  دنتـشاد  دوخ  جح  دروم  رد  هک  يا  هغدغد  زا  .دـنوش و  فرـشم  جـح 

یکی یناسارخ  ققحم  یجاح  موحرم  زا  ریقح  .دنوش  یم  قارع  دراو  تایلاع  تابتع  ترایز  دصق  هب  جح  لامعا  مامتا  زا  سپ  .دنوش 
زا سپ  دندومرف : هک  مدینـش  ناشیا  زا  ربنم  رد  دنتـشاد ، تکرـش  سّدقم  موحرم  متخ  سلاجم  زا  یکی  رد  هک  نارهت  زربم  يابطخ  زا 

.دنداد و رارق  نیمظاک  رد  دوخ  رفس  مه  ناتسود  اب  ار  شیوخ  تقوم  تنوکـس  لحم  دندش  قارع  كاخ  دراو  سّدقم  موحرم  هکنآ 
سپ دنتشادرب و  دوخ  اب  دندوب  هدروآ  هّکم  زا  هک  ینفک  اهنت  .دندراذگ و  دندوب  هدومن  هراجا  هک  یلزنم  رد  دنتشاد  رفـس  هیثاثا  هچنآ 

یتمالس تّحص و  لامک  رد  دندش  فرشا  فجن  دراو  هک  یماگنه  .دندش  راپسهر  فرـشا  فجن  فرط  هب  یلعم  يالبرک  ترایز  زا 
الوم ترایز  هب  ًامیقتسم  یمسج 
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دنوادخ زج  رگید  دنوش ، مرح  دراو  هک  دـنیامن  یم  روبع  رهطم  قاور  زا  هک  یماگنه  .دـنوش  یم  فرـشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  الوم  زا  یتمظع  دیاش  .هتـشذگ  هچ  ناشیا  هب  هک  دناد  یمن  یـسک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  لاعتم و 

ناج مد  رد  هدـش و  يراج  شا  یناشیپ  زا  نوخ  هدومن و  تباصا  برد   (1) رجعم هب  شکرابم  یناشیپ  دتفا و  یم  نیمز  هب  دـنیب و  یم 
.دوش یم  یهلا  ناحیر  حور و  قرغتسم  فرشم و  خزرب  ملاع  ناطلس  نیدحوملا ، یلوم  هاگشیپ  هب  میلست و  نیرفآ  ناج  هب 

تسود لامج  مدیدن  تشک و  مامت  مرمع 

شرجعم هب  مفاکشن  رس  هک  نم  ياو  يا 
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سدقم يداه  جاح  موحرم  نفدم 

سالک و مه  ناتسبد  رد  مه  اب  یکدوک  ناوا  زا  هک  دشاب  یم  راشرس  ریما  جاح  ياقآ  مان  هب  ریقح  ناتـسود  زا  یکی  نایرج ، نیا  لقان 
اب دندش  فرـشم  جح  لامعا  تهج  هّکم  هب  سّدقم  جاح  موحرم  هک  یلاس  دـندومن : لقن  هدـنب  يارب  ناشیا  .میدوب  یمیمـص  تسود 

دیـسر مامتا  هب  جح  لامعا  هکنآ  زا  سپ  .دوب  ناشیا  تخانـش  زا  عنام  ریقح  یتفرعم  ینـس و  تیعقوم  نکلو  .مدوب  ناوراک  مه  ناشیا 
زامن زا  دعب  حبـص  زور  کی  .میدش  دراو  ندرا  رهـش  هب  ریـسم  رد  میدومن و  تمیزع  قارع  فرط  هب  هّکم  زا  تابتع  ترایز  دـصق  هب 
دشاب یم  ادخ  يایلوا  زا  یکی  خیـش  نیا  هک  دومرف  نم  هب  هل  مظعم  فصو  رد  ناتـسود  زا  یکی  میدومن ، ادتقا  ناشیا  هب  هک  تعامج 

نیمظاـک دراو  میدـش ، جراـخ  قارع  دـصق  هـب  ندرا  زا  هـکنآ  زا  سپ  .مدوـمن  ادـیپ  یـصاخ  هقـالع  ناـشیا  هـب  تبـسن  نآ  زا  دـعب  و 
ًائادتبا نم  هک  تشادرب  دوخ  اب  يا  هچقب  رفـس  هیثاثا  نیب  زا  سّدقم  موحرم  .میدومن  البرک  دصق  نیمظاک  ترایز  زا  دـعب  .میدـیدرگ 

بآ اب  هیهت و  هّکم  زا  هک  ار  ینفک  هچقب  نآ  رد  هک  مدـش  هجوتم  ًادـعب  نکل  .دـشاب  یم  شیوخ  زاـمناج  هداجـس و  هک  مدومن  روصت 
زا دـعب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعابا  ترـضح  رهطم  ربق  ترایز  البرک و  هب  دورو  زا  سپ  .دوب  هداد  رارق  دوب  هداد  وشتـسش  مزمز 

چیه نودب  رهطم  مرح  هب  دورو  ماگنه  سّدقم  موحرم  زور  کی  فجن  رد  تنوکـس  زا  دعب  .میدش  فرـشا  فجن  مزاع  يزور  دـنچ 
دنتفا یم  نیمز  هب  مرح  قاور  لباقم  رد  یلبق  تلاسک  هنوگ 
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، ینارهت رفـس  مه  ناتـسود  طسوت  ناشیا  توف  راوگان  ربخ  زا  عالّطا  اـب  .دـندرگ  یم  لـیان  هَّللا  ءاـقل  هب  دنراپـس و  یم  ناـج  مد  رد  و 
میدومن نیفکت  دوب  هدروآ  دوخ  اب  ناشیا  هک  ینفک  اب  میداد و  يا  هتسیاش  لسغ  هدومن و  لمح  فجن  هناخ  لاسغ  هب  ار  ناشیا  هزانج 

دقرم فاوط  تهج  یلعم  يالبرک  هب  فرشا  فجن  زا  هتشاذگ و  توبات  رد  ار  ناشیا  رهطم  ندب  میتفرگ  میمصت  ینارهت  ناتسود  اب  و 
هب هدایپ  شود  اب  ار  هزانج  هک  مدومن  داهنشیپ  ناتسود  هب  مدوب  يوق  یناوج  نوچ  ریقح  .میربب  مالسلا  هیلعادهشلادیس  ترـضح  رهطم 

ار یکی  میدوـمن  هیهت  نیـشام  ود  اذـل  .دـشاب  یمن  لـمحت  لـباق  اـم  يارب  دـنتفگ  دـندومنن و  تقفاوـم  ناتـسود  نـکل  .میربـب  ـالبرک 
بش رد  تفاسم  یط  زا  سپ  .میدومن  تکرح  عییشت  ناونع  هب  البرک  تمـس  هب  هدش  راوس  ناتـسود  اب  ار  يرگید  هزانج و  صوصخم 

طـسوت سّدـقم  حیرـض  رود  هب  هزانج  نداد  فاوط  البرک و  ياملع  زا  یکی  طسوت  زامن  زا  دـعب  .میدـش  ـالعم  يـالبرک  دراو  هعمج 
دقرم فاوط  فجن و  هب  دورو  زا  سپ  میدـش و  هناور  فرـشا  فجن  يوس  هب  هعمج  زور  رد  دوب  هدـش  هیهت  هک  ییاه  نیـشام  ناـمه 

ترـضح یهلا  گرزب  ربمایپ  ود  رانک  دوب  هدش  هیهت  مالـسلا  يداو  رد  ًالبق  هک  يربق  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  سّدقم 
هک ینارهت  ناردارب  منک  ضرع  دیاب  همتاخ  رد  ًادیعس ) تام  ًادیعس و  شاع   ) .میدرپس كاخ  هب  مالسلا  امهیلع  حلاص  ترضح  دوه و 

مکایا هَّللا و  انقّفو   » دندرگ یم  دنم  هرهب  يو  ربق  ترایز  تمعن  زا  دنشاب  یم  ناشیا  ربق  زا  علّطم  دنوش و  یم  فرشم  فرـشا  فجن  هب 
انالوم ربق  هرایزب 

« مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 
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نارهت رد  سّدقم  جاح  موحرم  میحرت  سلجم 

رد ار  اهنآ  دیدرگ و  نایامن  ناتـسود  هرهچ  رد  وا  گرم  نادـقف و  مغ  دیـسر ، نارهت  هب  فرـشا  فجن  زا  ناشیا  توف  ربخ  هک  ینامز 
رازگرب يراسناوخ  هَّللا  تیآ  موحرم  فرط  زا  رازاب  هَّللا  زیزع  دّیـس  اقآ  دجـسم  رد  وا  میحرت  سلجم  نیلوا  .دیناشن  متام  هب  وا  گوس 

، ناشیا رعاش  ناتـسود  زا  یکی  .دـیدرگ  یم  هماقا  وا  میحرت  سلجم  نارهت ، دـجاسم  زا  یکی  رد  زور  ره  ناشیا ، توف  ملهچ  اـت  .دـش 
.هدومن ماهلا  ناشیا  هب  سدقلا  حور  قحلا  هک  دومن  ءاشنا  وا  گرم  یقالخا و  يایاجس  تلیضف و  رد  يراعشا 

راوج هب  ناشیا  دش و  عقاو  فرـشا  فجن  رد  ش   . اب 1334 ه قباطم  ق   . مارحلا 1377 ه مرحم  مهدزون  هبنـشجنپ  زور  رد  ناشیا  توف 
.دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  امهیلعربمغیپ  حلاص  دوه و  ربق  رانک  مالسلا  يداو  رد  تسویپ و  یهلا  تمحر 

درک نارگن  ار  ام  درک  ناهن  هرهچ  ام  رادلد ز  هک  سوسفا 

درک نارگن  ار  ام  درک  ناوج  ریپ و  لد  هب  نوخ  دوخ  يرود  زا 

دییوگ همه  مه  اب  دییوشب  هرهچ  رصب  ربا  نانطو ز  مه  يا 

درک نارگن  ار  ام  درک  ناهن  ربا  سپ  هب  ار  دوخ  هم  نارهت 

دیشورخب لد  زا  دیشوکب و  رمع  همه  هک  اوقت  ینعم  نآ 

درک نارگن  ار  ام  درک  نابز  بلق و  اب  هظعوم  يرفن  ره  رب 

دش رفس  يوس  سپ  دش  رد  هب  هناخ  زا  هَّللا و  تیب  مزاع  دش 

ص:84
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درک نارگن  ار  ام  درک  نارفسمه  همه  كرت  رفس  نیب  رد 

وا زا  ربخ  مراد  وا ؟ رس  هب  دمآ  هچ  تفر و  اجک  هب  یناد 

درک نارگن  ار  ام  درک  ناکم  سودرف  هب  دوب و  یلع  نامهم 

هنامز روج  زا  هناخ  بحاص  رس  هب  یفاکش  دید  نوچ 

درک نارگن  ار  ام  درک  نانچ  شیوخ  رس  دوب و  وا  هعیش  دوخ 

شیدنیب هتکن  نیا  شیوخ  لمع  دناسر  مامتا  هب  تساوخ  یم 

درک نارگن  ار  ام  درک  نابل  هنشت  هش  تُخا  زا  يوریپ  سپ 

رد شدش  زاب  ات  رس  دزب  قوشعم  هگرد  رب  فک و  رد  ناج 

درک نارگن  ار  ام  درک  ناور  شیوخ  ِلد  ِنوخ  وا  رس ، قرف  زا 

ییایب هک  یتفر  ییاجک ؟ هب  دوخ  ناگدشمگ ، ام  يداه  يا 

درک نارگن  ار  ام  درک  نانج  لیم  فجن  هب  تکاپ  لد  ایوگ 

يداتف ياپ  زا  يداهنب ! ام  لد  هب  یغاد  هچ  تسود  يا 

درک نارگن  ار  ام  درک  نامک  هب  يریت  هچ  لاسما  لجا  تسد 

دوب ادخ  هب  تیور  دوب  ار  وت  هک  وکین  تعلط  نآ  زا  فیح  دص 

درک نارگن  ار  ام  درک  ناهن  كاخ  رد  وت  يور  یسک  هچ  وگ  رب 

نامحر تیآ  ای  نامیا  رصنع  دهز ، رهظم  نامز ، ناملس 

درک نارگن  ار  ام  درک  ناوتن  ادیپ  وت  ياتمه  وت و  يدوب 

ًادیهش تنا  لب  ًادیعس  َّتم  دقل  ًادیعس و  َتشع  دق 

درک نارگن  ار  ام  درک  نایب  رکذ  رد  دشاب و  ادخ  لوق  نیا 

سب نیا  وت  نأش  رد  سک  ره  هب  تفگ  ناوتن  سّدقم  ّيداه و 
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درک نارگن  ار  ام  درک  نایع  ود  ره  نیا  ینعم  شوخ  وت  رادرک 
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مدیدب هک  هَّللاب  مدینش  تفگ و  نینچ  موحرم   (1) يداجس

درک نارگن  ار  ام  درک  نارگد  رب  دوخ  تجح  ّقح ، وت  لماک ز 

تسا نیا  زا  رتالاب  تسا  نیزح  رعش  نیمه  هن  اهنت  وت  حدم  سپ 

درک نارگن  ار  ام  درک  ناهج  قاّلخ  وت  لثم  وت و  فیرعت 

ص:86

تایح نامزمه  يراـسناوخ ، يدـمحا  دّیـس  یجاـح  هَّللا  تیآ  موحرم  زا  لـبق  يداجـس  ییحی  اـقآ  یجاـح  هَّللا  تیآ  موحرم  . 36 - 1
.دومن یم  تعامج  هماقا  هَّللا  زیزع  دّیس  اقآ  دجسم  رد  سّدقم  اقآ  یجاح 
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ناشیا توف  زا  سپ  سّدقم  يداه  جاح  موحرم  زا  ییایؤر 

نآرق ریـسفت  تامدقملا و  عماج  سیردـت  زا  مدوب و  يدـهتجم  دـمحا  خیـش  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  تمدـخ  یناوجون  نس  رد  ریقح 
هب هک  يا  هرجح  رد  هَّللا  زیزع  دّیـس  اـقآ  دجـسم  رد  اـهزور  هلودـلا و  نیما  دجـسم  رد  اـه  بش  هل  مظعم  .مدومن  یم  هدافتـسا  ناـشیا 
یم نیـسای  هکرابم  هروس  ریـسفت  نادرگاش ، عمج  رد  هبنـشود  ياهزور  دندومرف و  یم  سیردـت  دوب  دجـسم  یجورخ  نالاد  تازاوم 

نیسح خیش  جاح  موحرم  هقیفوت ) دیز   ) يزارخ ياقآ  نسحم  دّیس  جاح  هَّللا  تیآ  بانج  زیزع  ردارب  ناشیا  هذمالت  عمج  رد  .دندومن 
هب لصتم  هک  یناویا  رد  مدومن  هدهاشم  ایؤر  ملاع  رد  یبش  .میدوب  داتسا  ترضح  سیردت  زا  هدافتسا  لوغشم  ناتـسود  رگید  ریبک و 

ربنم يور  سّدقم  جاح  موحرم  هک  مدش  هجوتم  ماگنه  نیا  رد  .ما  هداتسیا  تسا  دجسم  نحص  هب  فرشم  دشاب و  یم  سیردت  هرجح 
.دنتسین ناشیا  ربنم  ياپ  رفن  ود  زا  شیب  دنشاب و  یم  هظعوم  هب  لوغـشم  ما  هداتـسیا  ریقح  هک  یناویا  هب  ور  دجـسم و  ضوح  هب  تشپ 

رس رب  یهایـس  همامع  مدومن  هدهاشم  ماگنه  نیا  رد  .دندومن  دجـسم  زا  جورخ  دصق  دنتـساخرب و  دش ، مامت  ناشیا  ربنم  هک  یماگنه 
ریقح يوس  هب  تسد  اب  دنلب و  هدنب  فرط  هب  ار  شیوخ  رـس  ناهگان  دندیـسر  ریقح  هب  کیدزن  .دشاب  یم  تدایـس  تمالع  هک  دنراد 
ریبعت اّما  .میامن  یم  يراددوخ  نآ  رکذ  زا  هک  دـندومن  ریقح  هرابرد  يریبعت  ...ياهآ » : » دـندومرف دـنلب  يادـص  اـب  دـندومن و  هراـشا 

رب هایس  همامع  باوخ ، رد  هکنآ 
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: دندومرف دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  راوگرزب  نآ  .دوش  یم  نشور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  الوم  فیرـش  ثیدـح  نیا  اب  دنتـشاد  رس 
موحرم يرآ   (1) «. تیبلا لها  اّنم  مالـسلا : هیلع  لاق  تیبلا ؟ لها  مکنم  هَّللا  لوسر  نبای  لـیق  .تیبلا  لـها  اـّنم  وهف  حلـصا  یّقتا و  نم  »

وا رـس  رب  خزرب  ملاع  رد  هک  هایـس  هماـمع  نآ  دومیپن و  يرگید  هار  حالـص  اوقت و  قیرط  زج  شتکرب  اـب  رمع  لوط  ماـمت  رد  سّدـقم 
.دشاب یم  وا  ندش  تیبلا  لها  اّنم  رگناشن  هک  تسا  يراختفا  جات  دنداهن ،

ص:88

لها امـش  زا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  دش : ضرع  .دش  دهاوخ  تیب  لها  ام  زا  دـیامن  حـلاص  ار  دوخ  دـنک و  هشیپ  اوقت  هک  ره  . 37 - 1
.دوش یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  زا  يرآ  دومرف : دش ؟ دهاوخ  تیب 
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هَّللا حیبذ  دّیس  جاح  موحرم  مان  هب  دهاز  یضترم  خیش  اقآ  موحرم  نادرگاش  زا  رگید  یکی 

دهز تیاعر  هار  زا  هدیسر و  اوقت  هیلاع  جرادم  هب  دهاز  خیش  موحرم  بتکم  رد  ناشیا  تسا  هارث ) باط   ) ینارهت رخف  اقآ  هب  فورعم 
راتفگ و راتفر و  رد  وا  صولخ  .دوب  هتفای  تسد  دشاب  یم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  قیرط  هک  يدمحم  بان  مالـسا  فراعم  هب  اوقت  و 

کی اب  هک  .دوب  دوخ  نامز  ناناوج  نیرت  شوپ  کیش  زا  یناوج  رد  وا  .دوب  هدومن  بذج  ار  مق  هزوح  الـُضف  زا  یهورگ  شتّین  یکاپ 
یب هدهاجم  کی  يدج و  میمصت  کی  اب  درپس و  یشومارف  هب  تخادنا و  رـس  تشپ  هب  ار  اه  هتـشذگ  دهاز  خیـش  موحرم  اب  دروخرب 

زا هک  یلاح  رد  .داهن و  ندرگ  هب  ار  خیـش  ّتبحم  تعاطا و  تدارا و  قوط  داهن و  خیـش  باـنج  هار  رد  مدـق  یناوج  ناوفنع  رد  ریظن 
َال ُْثیَح  ْنِم  ُْهقُزْرَیَو  ًاجَرْخَم  ُهَّل  لَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  نَمَو   » باب زا  دوب و  هدومن  یـشوپ  مشچ  يویند  ذـئاذل  زا  ضارعا و  شفراـخذ ، اـیند و 

دنوادـخ يایلوا  زا  نیحلاص و  هرمز  رد  هداد و  رارق  شیوخ  راعـش  ار  لّکوت  اوقت و   (1)« ...ُُهبْـسَح َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  نَمَو  ُبِسَتْحَی 
اب شدروخرب  رد  وا  .دروآ  ور  شداتـسا  نوچمه  هنادـهاز  یگدـنز  هب  يزود  ابع  هار  زا  شـشاعم  رارما  تهج  .دوب و  هدـیدرگ  لاعتم 

هک دوب  نانچ  نآ  نادنمزاین  ارقف و  ًاصوصخ  ادخ  قلخ 

ص:89

هک ییاج  زا  ار  وا  دنک و  یم  مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دنوادخ  دـنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  . » هیآ 2 و 3 قالط ، هروس  . 38 - 1
«. دنک یم  ار  شرما  تیافک  دنک ، لّکوت  ادخ  رب  سک  ره  و  دهد ؛ یم  يزور  درادن  نامگ 
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.دندوب شنیرهاط  دادجا  نوچمه  هل  مّظعم  تامدخ  شـشوپ  ریز  رد  ارقف  زا  یهورگ  هدومن و  شیوخ  يوخ  قلُخ و  بوذجم  ار  همه 
موحرم دای  هدنز  نوچ  يدارفا ؛ اب  هداهن و  ماگ  دوب  تموکح  دساف  هاگتـسد  هیلع  هزرابم  هک  هللا  همحر  لحار  ماما  دصقم  هار و  رد  وا 

ياه نادنز  رد  یناریا  يارـسا  تماقتـسا  تهج  ییوگلا  هک  يرادیاپ  تمواقم و  هوسا  یبارتوبا  ربکا  یلع  دّیـس  جاح  مالـسالا  تجح 
هاگتـسد هیلع  هک  تماهـش  تداهـش و  هوسا  وگزردنا  یلع  دّیـس  دیهـش  مالـسالا  تجح  موحرم  دای  هدنز  نینچمه  دوب و  قارع  ثعب 

.تشاد گنتاگنت  هطبار  یتسود و  دومن  یم  هزرابم  یهاش  متس 

وم شچیپ  نم  ینیب و  یم  وم  وت 

وربا بات  نم  ینیب و  وربا  وت 

اب دومن و  عورش  ار  يا  هنادنم  تداعـس  یناگدنز  یکریز  اب  هک  دوب   (2)« هَّللا رونب  رظنی  نمؤملا   » »(1) و سیک نمؤملا   » قیداصم زا  وا 
«. هّنجلا یف  هعم  هَّللا  انلعج   » .تفاتش بوبحم  رادید  هب  کسم » هماتخ   » یگرم

نیملاعلا بر  نیمآ 

ص:90

.تسا كریز  نمؤم  . 39 - 1
.دنک یم  رظن  دنوادخ  رون  هب  نمؤم  . 40 - 2
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( هارث باط   ) يدهتجم هَّللا  تیآ  موحرم  هسردم  دجسم و  رد  ینارهت  رخف  ياقآ  موحرم  روضح 

فقو ار  دوخ  تکرب  رپ  رمع  ناـشیا  .مدوب  رادروخرب  نطو  رفـس و  رد  شدوجو  تمعن  زا  رـشاعم و  ناـشیا  اـب  یناوجون  نس  زا  ریقح 
ناشیا هک  ینامز  .دنتشاد  یصاخ  ّتبحم  تدارا و  تاداس  هب  تبسن  تشاد ، تدایـس  ماقم  دوخ  هک  یلاح  رد  هدومن  مدرم  تالکـشم 

نامز نآ  رد  .دوب  نکاس  ناتـسود  زا  یکی  قافتا  هب  رفعج  دّمحم  الم  جاح  موحرم  دجـسم  ياه  هرجح  زا  یکی  رد  دـندوب  نارهت  رد 
دندومن و یم  قایتشا  يدنـسرخ و  راهظا  رخف  اقآ  موحرم  روضح  زا  اهراب  هارث ) باط   ) يدهتجم دمحا  خیـش  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم 

هـسردم رد  ناشیا  دوجو  هب  دنم  هقالع  رایـسب  .دنـشاب و  یم  اوقت  هب  بالط  قوشم  یقالخا  يایاجـس  رظن  زا  رخف  اقآ  هک  دندومرف  یم 
یم یضترم  خیش  اقآ  رضحم  ناگدش  تیبرت  زا  ناشیا  دنتسناد  یم  نوچ  .دندومن  یم  راهظا  ناشیا  هب  تبسن  یصاخ  مارتحا  .دندوب و 

اب هسردم  ناوج  بالط  هب  ار  يوخ  قلخ و  نیا  هدومن و  یناسنا  قالخا  هب  قلختم  ار  وا  خیش  موحرم  اب  تسلاجم  تسناؤم و  هک  دشاب 
.دومن یم  لوحتم  ار  هبلط  ياه  ناوج  دروخرب ، کی  اب  هک  دوب  نانچ  نآ  يو  مالک  ذوفن  .دیامن و  یم  لقتنم  يزوس  لد 

ص:91
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ریقح لغش  رییغت  رد  رخف  اقآ  جاح  موحرم  مالک  ذوفن 

لباقم زا  هک  یلاح  رد  يزور  .مدوب  يزاسالط  لغـش  هب  لوغـشم  متـشاد  ار  ناـشیا  یتسود  راـختفا  هک  یناـمز  رد  منک  یمن  شومارف 
الط زا  ار  امـش  يزور  لاح  هب  ات  هک  يدنوادخ  : » دندومرف هداد و  رارق  بطاخم  ار  ریقح  .دـندومن  فقوت  دومن  یم  روبع  ریقح  هزاغم 

نایلاس هکنآ  حیـضوت   ) .دـنتفر هتفرگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  هلمج  نیا  نایب  زا  سپ  دـهدب .» مه  هرقن  زا  هک  تسا  رداق  هدومرف  ررقم 
ناتـسود هب  عاجرا  ار  وا  دومن  یم  هدـنب  زا  هرقن  يرتشگنا  تساوخرد  یتسود  رگا  یهاگ  هگ  .متـشاد  يزاـسالط  لغـش  ریقح  يزارد 

هاگآدوخان هک  دش  ور  هب  ور  يا  هدیدع  تالکشم  اب  نانچ  ریقح  يزاسالط  لغش  رخف  اقآ  موحرم  رّکذت  زا  دعب  .مدومن  یم  زاس  هرقن 
ناتـسود هب  ار  ناـشیا  دومن  یم  ریقح  زا  ـالط  رتشگنا  یگدـنزاس  هبلاـطم  یتسود  هچناـنچ  .مدـش و  هداد  قوس  يزاـس  هرقن  فرط  هب 

تدـم رد  هک  دـش  عقاو  رثؤم  هدـنب  لغـش  رییغت  رد  ناـنچنآ  رخف  اـقآ  موحرم  مـالک  ذوفن  رثا  هکنآ  هجیتن  مداد .) یم  عاـجرا  زاـسالط 
سافنا نویدم  ار  تیاضر  نیا  مراد و  لغـش  نیا  زا  ار  تیاضر  لامک  دیدرگ و  يزاس  هرقن  هب  لدبم  ریقح  يزاسالط  لغـش  یهاتوک 

.دنادرگ داش  ار  شحور  لاعتم  دنوادخ  .مناد  یم  موحرم  نآ  یسدق 

ص:92

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


( فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  رضحم  رد  رخف  اقآ  موحرم  تیعقوم 

متخ سلجم  موحرم ، نآ  توف  زا  دـعب  دنـشاب ، یم  مق  رد  نکاس  هک  ناشیا  کیدزن  نادـنمتدارا  ناتـسود و  زا  یکی  يداجـس  ياـقآ 
يارب سّدقم  دوجو  نآ  زا  یتلیـضف  .دـندومن  یم  تیریدـم  دـندوب  هدرک  فقو  ناشتایح  نامز  رد  هک  يا  هینیـسح  رد  هک  ار  یتاولص 

ار يا  هیـضق  دندوب  هتفر  ربنم  ناشیا  متخ  میحرت و  سلجم  رد  هک  يوسوم  ياقآ  مان  هب  یظعاو  نومـضم : نیدـب  دـندومرف : لقن  ریقح 
هَّللا تیآ  موحرم  هینیسح  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  یکی  تداهش  زور  رد  هک  نومضم  نیدب  .دندومن  لقن  نیعمتـسم  يارب 
رانک رد  دیـسر  مامتا  هب  ربنم  هکنآ  زا  سپ  .دنتـشاد  تکرـش  سلجم  نآ  رد  ینیدـلاءاهب  هَّللا  تیآ  موحرم  مدوب و  هتفر  ربنم  یـشعرم 

دش بایفرش  هَّللا  تیآ  تمدخ  تشاد ، شود  هب  ییابع  نت و  هب  ییابق  هک  دیفس  نساحم  اب  یصخش  ماگنه  نیا  رد  .متـسشن  هَّللا  تیآ 
ار صخـش  نیا  دـندومرف  هدـنب  هب  باـطخ  ینیدـلاءاهب  هَّللا  تیآ  .تفر  دوـمن و  یظفاحادـخ  سپـس  .دوـمن  تدارا  مالـس و  ضرع  و 
هک يرداچ  رد  تافرع  رد  لاسما  .دنـشاب  یم  فورعم  ینارهت  رخف  اقآ  نامه  ناشیا  دندومرف : .مدرواین  اج  هب  مدرک  ضرع  یتخانش ؟

شترضح فیرـش  رـضحم  رد  هک  ینیمزتلم  هب  دنتـشاد  فیرـشت  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) مظعالا هَّللا  هیقب  يدهم  ترـضح 
« اهمیعن میعنلا  بابرال  ًائینه   » .دنا هدومن  ناشیا  هب  ار  رخف  اقآ  جاح  شرافس  دنتشاد  روضح  فرش 
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مشاه لآ  نم  يدهملا  اهیا  ای  الَا 

ملاوعلا یف  نم  لک  يرجی  کلجا  نم  و 

انیحاف راظتنالا  لوطل  انتم  و 

مئامرلا ییحم  نوکلا و  تایح  تنا  و 

ندینشب دیاب  وت  فاصوا  همه  یک  ات 

ندیدن وت  يور  هتشگرس و  وت  يوک  رد 

یناهج قلخ  ات  هک  هدرپ  خر  رادرب ز 

ندید وت  يور  هدش  مشچ  مدق  هب  ات  رس 

ص:94

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


رخف اقآ  جاح  موحرم  رکیپ  عییشت 

تداعس و نیا  ریقح  هنافسأتم  ناشیا ، هزانج  عییشت  رد  .دندومن  لقن  هدنب  يارب  ار  هل  مظعم  لئاضف  زا  يرگید  تلیضف  يداجـس  ياقآ 
دوب زیگنارب  لاؤس  نوچ  ناشیا  لمع  نیا  .دوب  هدومن  تکرش  عییشت  رد  شفک  نودب  هدایپ  ياپ  اب  ناتسود  زا  یکی  .دشن  مبیصن  قیفوت 
رگم دندیسرپ  .مدید  بشید  هک  ییایؤر  لیلد  هب  داد ، باوج  رثأت  اب  ییامن ؟ یم  عییـشت  هنهرب  ياپ  اب  ارچ  هک  دش  عقاو  شـسرپ  دروم 

تیـصخش ود  هک  مدومن  هدـهاشم  ار  هزانج  عییـشت  نیمه  اـیؤر  ملاـع  رد  دـندومرف : باوج  رد  يدومن ؟ هدـهاشم  اـیؤر  ملاـع  رد  هچ 
رد یگرزب  تلالج و  راثآ  هک  یلاح  رد  دندوب  عییشت  رد  تکرش  هب  رومأم  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترـضح  سّدقم  هیحان  زا  راوگرزب 

عییـشت رد  ترـضح  رومأـم  ود  نیا  هک  متـشاد  نیقی  نوچ  تهج  نیدـب  .مدومن  هدـهاشم  دوب  حـئال  عطاـس و  ناـشکرابم  ياـه  هرهچ 
.مدومن هنهرب  ار  دوخ  ياهاپ  تهج  نیدب  اذل  .مرادرب  مدق  شفک  اب  مدومن  ایح  ناشیا  مارتحا  هب  دنراد  روضح 
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زبس لاش  رخف و  اقآ  جاح  توبات 

موحرم مدومن و  تکرـش  سلجم  نآ  رد  ریقح  .دـش  دـقعنم  یمیحرت  سلجم  مق  هیدـمحم  دجـسم  رد  ناشیا  لاـحترا  متفه  بش  رد 
نایب موحرم  نآ  لیاضف  رد  یبلاـطم  دـندرب و  فیرـشت  ربنم  هب  دوب  ناـشیا  یـصو  هک  یبارتوبا  ربکا  یلع  دّیـس  جاـح  مالـسالا  تجح 
ملاع رد  یبش  لبق  هام  شـش  دودح  رد  دـندومرف : هل  مّظعم  .مدوب  يزارخ  هَّللا  تیآ  تیعم  رد  ریقح  سلجم ، ماتتخا  زا  سپ  .دـندومن 
ایور ملاع  رد  دـشاب  یم  رخف  اقآ  موحرم  هزانج  توبات  نورد  هدـش و  هدیـشک  وا  رب  يزبس  لاش  هک  مدومن  هدـهاشم  ار  یتوباـت  اـیور 

باوخ زا  هکنآ  زا  سپ  Ș یم ̠� نوزحم و }...{  رخف  اقآ  موحرم  توف  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  مدـش   (1) مهلم
.دنیامن یم  توف  يدوز  نیمه  هب  موحرم  نآ  هک  مدومن  ریبعت  دوخ  شیپ  مدش  رادیب 
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ییاونان فص  رخف و  اقآ  جاح 

دندومن لقن  دندوب ، بناج  نیا  قوثو  دروم  ینارهت و  رخف  اقآ  جاح  موحرم  حلاص  دبع  اب  رشاعم  ینالوط  نایلاس  هک  ناتسود  زا  یکی 
ّدح زا  نآ  لوط  هک  ییاونان  يا  هزاغم  برد  لباقم  رد  هَّللا  قلخ  زا  یهورگ  هک  تروص  نیدب  مدومن  هدهاشم  ایور  ملاع  رد  یبش  هک 

هجرف یلاـعت  هَّللا  لـجع   ) رـصع یلو  ترـضح  ییاوناـن  ياـهتنا  رد  .دنـشاب  یم  ناـن  نتفرگ  رظتنم  و  دـنا ، هداتـسیا  دوب  رتـشیب  لومعم 
راوگرزب نآ  طسوت  نان  نداد  هطساو  هداتسیا و  راوگرزب  نآ  رانک  رد  رخف  اقآ  جاح  موحرم  دندوب و  نان  مّسقم  هداتـسیا و  فیرـشلا )

هراشا نم  هب  رود  زا  موحرم  نآ  هک  تشاد  هضرع  باوخ  هدننیب  .دـندوب  دـندومن  یم  يرامـش  هظحل  نان  نتفرگ  رظتنم  هک  یمدرم  هب 
ترـضح رـضحم  هب  ریقح  نتفر  ناشیا و  توعد  تباجا  زا  عنام  ترـضح  نآ  تمظع  تّهبا و  یلو  مورب  ناشیا  کیدزن  هک  دندومرف 

«. ءامَّسلا ُضْرالا َو  ِتَتَبَث  ِهِدوُجُِوب  يرَْولا َو  َقِزُر  ِِهنُْمِیب  َو   » .دیدرگ

دشاب هک  هب  شلیهس  دعس  اضق  حبص  ات 

دشاب هک  هب  شلیل  تعلط  ردق  ماش  ات 

شلاصو هب  انمت  مشچ  همه  میراد 

دشاب هک  هب  شلیم  دهاوخ و  ار  هک  رای  ات 

اهمیعن میعنلا  بابرال  ًائینه 
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هعمج ياه  بش  رد  رخف  اقآ  موحرم  هینیسح  هرادا 

ناشیا هینیـسح  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  هقیفوت ) دـیز   ) یلیعامـسا ملـسم  اقآ  جاح  مالـسالا  تجح  بانج  ریقح ، یمارگ  زیزع و  ردارب 
یم تیریدم  هینیسح  رد  یفصولا  دئاز  صالخا  هقالع و  اب  ناشیا  دشاب و  یم  رارقرب  یلـسوت  ياعد  تاولـص و  رکذ  هعمج  ياه  بش 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم  يرفعج و  بهذم  جیورت  تهج  ناشتایح  نامز  رد  رخف  اقآ  جاح  موحرم  هک  ار  یهار  ًاقح  .دنیامن و 
رد مه  صلخم  درگاش  نیا  دـندومن ، یم  یط  ناتـسود  هب  يونعم  تاداشرا  ارقف و  هب  يداـم  ياـه  کـمک  ناـجاتحم و  يریگتـسد  و 

نادنمتسم و يور  هب  شزیزع  داتسا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  هار  رد  زور  هنابش  ار  دوخ  هناخ  برد  هداهن و  ماگ  قیرط  نامه 
ات هتفرگ  تعاضب  یب  ياه  هداوناخ  جاودزا  تهج  هیزیهج ، هیهت  زا  هدومن و  زاب  یلایع ) ءارقفلا   ) باـب زا  ادـخ  ناگدـنب  زا  ناـجاتحم 

هناـخ هب  فورظ  هسبلا و  لاـسرا  مق و  سّدـقم  رهـش  يارقف  نـیب  رد  میـسقت  نادنفـسوگ  حـبذ  اـت  ناـجاتحم ، هـب  نداد  هنـسحلا  ضرق 
يارب ار  هبئاش  یب  هناصلخم و  تامدخ  نیا  همه  هتفرگ و  هدهع  هب  ار  ناجاتحم  زا  یهورگ  یگدنز  هرادا  هملک  کی  رد  نادنمتـسم و 

.دیامن یم  قیرط  یط  وا  هار  همادا  تهج  و  هدومن ، ذاختا  دوخ  هیام  نارگ  داتسا  زا  هک  یهار  هب  يدنم  هقالع  لاعتم و  دنوادخ  ياضر 
« ًاریخ هَّللا  امهازج  »
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هللا همحردهاز  یضترم  خیش  اقآ  بتکم  ناگدش  تیبرت  زا  رگید  یکی  يزارخ  يدهم  دّیس  جاح  موحرم 

تابحتسم تادابع و  هب  دبعتم  اوقت و  اب  يدرم  تشذگ ، ناشیا  زا  يریخ  رکذ  باتک ، لیاوا  رد  هک  يزارخ  يدهم  دّیـس  جاح  موحرم 
حیتافم هب  هراختـسا  ناونع  هب  ار  متاروما  یهاگ  نم  دـندومرف : هدـنب  هب  يزور  .دوب  دوخ  نامز  دـیلقت  عجارم  زا  یـضعب  هّجوت  دروم  و 

دوب روهشم  .تشاد  خیش  موحرم  نادرگاش  نیب  رد  یصوصخم  زایتما  .میامن  یم  ریخ  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  منز و  یم  لأفت  نانجلا 
نآ لح  زا  اوعد  نیفرط  دـش و  یم  ثداح  هل  مظعم  يرازاب  ناراکمه  اـی  ناتـسود و  اـی  لـیماف  نیب  رد  هک  یلحنیـال  فـالتخا  ره  رد 

اب دینش  یم  ار  فالتخا  نیفرط  هیرظن  هک  ینامز  .دندومن  یم  ناشتوعد  فالتخا  سلجم  هب  هدش و  ناشیا  هب  لسوتم  دندش  یم  زجاع 
.دندومن یم  كرت  ار  سلجم  دنسرخ  یضار و  هیلاراشم  يرواد  زا  اوعد  نیفرط  .دومن  یم  هئارا  ار  دوخ  هیرظن  ریذپلد  نیریش و  ینایب 

.دوب دزنابز  فورعم و  ناتسود ، ناراکمه و  نیب  رد  دندومن  یم  فالتخا  لح  رد  ناشیا  هک  یقح  هب  يرواد 
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هللا همحر  يدرجورب  هَّللا  تیآ  موحرم  مشچ  يافش 

نآ هک  دندومن  لقن  ریقح  يارب  .دنتـشاد  هدوارم  يدرجورب  هَّللا  تیآ  موحرم  اب  ناشتایح  نامز  رد  يزارخ  يدهم  دّیـس  جاح  موحرم 
شیوخ ياه  مشچ  رد  يدوبهب  راثآ  دایز  ياوادـم  زا  سپ  هدـش و  درد  مشچ  هب  التبم  دـندوب  نکاـس  درجورب  رد  هک  یناـمز  موحرم 

يرادازع هب  .دندومن و  یم  دولآ  لگ  هدومن و  تخل  ار  دوخ  ندب  نارادازع ، هک  هدوب  نیا  رب  مسر  اروشاع  زور  رد  .دندومنن  هدهاشم 
زا سپ  دراو و  دندوب  ماما »  » هب فورعم  هک  هَّللا  تیآ  لزنم  هب  تیزعت  تهج  اروشاع  زور  رد  هک  هدوب  نیا  رب  ّتنـس  .دـنتخادرپ و  یم 

دندومرف يدرجورب  هَّللا  تیآ  موحرم  هک  دندومرف  يدهم  دّیـس  جاح  موحرم  .دندش  یم  جراخ  ناشیا  لزنم  زا  ینز  هنیـس  يرادازع و 
یم روبع  نم  دزن  زا  هدرک  قرع  دولآ و  لگ  ندـب  اب  نارادازع  هک  اروشاع  زور  کی  مدـش  دـیماان  میاـه  مشچ  يدوبهب  زا  هک  یناـمز 

منامـشچ نآ  زا  دعب  .مدیلام و  دوخ  نامـشچ  هب  افـش  تین  هب  متفرگرب و  نارادازع  زا  یکی  ندب  لگ  زا  يرادـقم  متـشگنا  اب  دـندومن 
.مدرکن ادیپ  جایتحا  کنیع  هب  رمع  رخآ  ات  زگره  دومن و  لصاح  يدوبهب 
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یبیغ يادن 

مظعم هک  نومضم  نیدب  دندومن  لقن  میارب  يدرجورب  هَّللا  تیآ  موحرم  لوق  زا  ار  يرگید  ناتساد  يزارخ  يدهم  دّیس  جاح  موحرم 
رهظزادعب .مدومن  ادیپ  يونثم  راعـشا  ندـناوخ  هب  يا  هقالع  مدوب  هینید  مولع  لیـصحت  لوغـشم  درجورب  رد  هک  ینارود  دـندومرف : هل 

یهارمگ رد  درم  نیا  : ) دیسر مشوگ  هب  ییادص  ناهگان  .مدوب  يونثم  باتک  ندناوخ  لوغشم  هتسشن و  لزنم  ناویا  رد  دوب  یناتـسبات 
ندناوخ لوغـشم  هرابود  دوب  هدیـسر  مشوگ  هب  هک  ییادص  هب  هّجوت  نودـب  .مدـیدن  ار  ادـص  بحاص  متخادـنا  رظن  مفارطا  هب  تسا )

رد .مدیدن  ار  یـسک  مدرک  هاگن  فارطا  هب  زاب  تسا .) یهارمگ  رد  درم  نیا  : ) دیـسر مشوگ  هب  ادـص  نامه  زاب  .مدـش  يونثم  راعـشا 
رانک ار  يونثم  باتک  اذـل  .دـشاب  یم  بیغ  ملاع  زا  دیـسر  مشوگ  هب  هک  ییادـص  مدومن  نیقی  هک  داد  تسد  نم  هب  یتلاـح  عقوم  نآ 

.متفرن نآ  غارس  هب  هشیمه  يارب  رگید  متشاذگ و 
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شیوخ شیامزآ  اب  هطبار  رد  لاعتم  راگدرورپ  زا  يزارخ  يدهم  دّیس  جاح  تساوخرد  ناتساد 

لاـعتم راـگدرورپ  زا  دیـسر  مرطاـخ  هب  يرکف  .مدوـب  هتـسشن  دوـخ  صوـصخم  قاـتا  رد  لزنم  رد  يزور  دـندومرف : هدـنب  هـب  ناـشیا 
رکف نیا  رد  .میآرب  ناحتما  هدـهع  زا  مناوتب  دـیاش  ییامنب  ناحتما  ارم  رگا  اهلاراب  مدومن  ضرع  رکف  نیا  لابند  هب  میامن ، یتساوخرد 

هب ارم  یفـصولادیاز  تشحو  اب  لزنم  یلاها  زا  یکی  يادص  طایح  لخاد  زا  ناهگان  .مدوب  لاعتم  دـنوادخ  ناحتما  یگنوگچ  هوحن  و 
هدـش ادـیپ  مدوجو  رد  هک  يونعم  طابترا  نآ  زا  نم  .دوش  هفخ  هک  تسا  کیدزن  .داتفا  ضوح  لخاد  هچب  اقآ » اـقآ   » .دـیبلط کـمک 
ندش قرغ  لاح  رد  هک  ار  مکچوک  لفط  مدـیناسر و  لزنم  ضوح  هب  ار  دوخ  هدـش و  جراخ  قاتا  زا  همیـسارس  مدـمآ و  دوخ  هب  دوب 

لامعا لوغـشم  هدـش و  دوخ  صوصخم  قاتا  لخاد  سپـس  .مدـشن  لاعتم  دـنوادخ  زا  دوخ  تساوخرد  هجوتم  اـّما  .مداد  تاـجن  دوب 
اب لزنم  زا  ییادص  مود  راب  يارب  ناهگان  مدوب  دوخ  يدابع  لامعا  لوغـشم  هک  نانچمه  دوب  هتـشذگن  یتدـم  .مدـش  هنازور  هبحتـسم 

.مدیناسر هناخزپشآ  هب  ار  دوخ  رت  مامت  هچره  يا  هلجع  اب  .تفرگ  شتآ  هناخزپشآ  اقآ » اقآ   » .دـیبلط کمک  هب  ارم  یبیجع  بارطـضا 
ار شتآ  لزنم  یلاها  کمک  اب  دوب  یتمحز  ره  هب  .دـیآ  یم  طایح  نورد  هب  هناخزپشآ  زا  شتآ  ياه  هلعـش  مدـید  بجعت  لاـمک  رد 

روطخ منهذ  هب  ناهگان  مدومن  هعجارم  مقاتا  هب  هکنآ  زا  سپ  .میدومن  شوماخ 
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ناحتما ياضاقت  دوخ  راگدرورپ  زا  لبق  یتعاس  وت  يدهم  دّیـس  متفگ  دوخ  اب  مدوب  هدومن  لاعتم  دـنوادخ  زا  هک  ار  یتساوخرد  دومن 
زا هدجـس  رد  هدـناوخ و  زامن  تعکر  ود  متفرگ و  وضو  سپـس  .دوب  راگدرورپ  ناحتما  درک  دـماشیپ  هک  دروم  ود  نیا  .يدوب  هدومن 

ناگرزب اراگدرورپ ! مدومن  ضرع  مدومن و  تساوخرد  شـسدق  تحاس  زا  شزرمآ  وفع و  بلط  هتـسج و  راذـتعا  لاعتم  راـگدرورپ 
ناحتما تساوخرد  هک  مشاب  یمن  یـسک  اهنآ  لباقم  رد  ریقح  دـشابن ، وت  کمک  رگا  دـشاب  یم  گنل  ناشتیمک  وت  ناحتما  لباقم  رد 

.مدومن

دزیرب رپ  باقع  هک  اجنآ 

دزیخ هچ  يرغال  هشپ  زا 
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هللا همحر  يدرجورب  هَّللا  تیآ  رضحم  هب  یضترم  خیش  اقآ  موحرم  زا  يا  هظعوم 

زا سپ  .میدیسر  يدرجورب  هَّللا  تیآ  رضحم  هب  دهاز  یضترم  خیش  اقآ  ّتیعم  رد  يزور  دندومرف : هدنب  هب  يدهم  دّیـس  جاح  موحرم 
زا هزاجا  بسک  اب  یضترم  خیش  اقآ  موحرم  دوب  لئاق  خیش  موحرم  هب  تبسن  یـصاخ  مارتحا  هل  مظعم  هک  یلاح  رد  یلومعم  تافراعت 
هل سیل  نم  کله  : » نومـضم نیدب  دندومن  تئارق  ناشیا  رـضحم  رد  دندومن  هراختـسا  هکنآ  زا  دـعب  ار  یثیدـح  هَّللا  تیآ  ترـضح 

یهیفـس درادن و  يا  هدننک  داشرا  شیوخ  ترخآ  رما  رد  هک  یـسک  دش  كاله  ؛(1)  هدضعی هیفـس  هل  سیل  نم  لذ  هدشری و  میکح 
داشرا هب  جایتحا  دیتسه  تلزنم  ماقم و  نیا  رد  هک  امـش  یتح  هَّللا  تیآ  ترـضح  هکنیا  هب  هراشا  دیامن .» کمک  ایند  رما  رد  ار  وا  هک 

(2)« ٌمِیلَع ٍْملِع  يِذ    ّ ِلُک َقْوَفَو   » هک ارچ  دیراد  دوخ  قوفام  تیاده  و 
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مالسلا هیلع  سابع  لضفلاوبا  ترضح  زا  يا  هزجعم 

تسد يراوگان  دماشیپ  رثا  رد  هک  دومن  لقن  ریقح  يارب  تشذگ  ناتساد  دنچ  رد  شریخ  رکذ  هک  يزارخ  يدهم  دّیـس  جاح  موحرم 
هب دش  یم  ادـیپ  اهنآ  ندـب  رد  یگتـسکش  بیـسآ و  هک  یناسک  دوب  موسرم  نامز  نآ  رد  .دوب  هدـش  هتـسکش  هدـید و  بیـسآ  ناشیا 

ینامز مه  ریقح  دوخ  دوب و  فورعم  یهاشنامرک  ياقآ  مان  هب  يدنب  هتسکش  ناشیا  رصع  رد  .دندومن  یم  هعجارم  یتنس  دنب  هتـسکش 
نامیا لها  رازاب و  فیراعم  زا  نوچ  يدـهم  دّیـس  جاح  موحرم  دوبن و  موسرم  دـپوترا  رتکد  رـصع  نآ  رد  .مدومن  هعجارم  ناـشیا  هب 
توعد ناـشیا  لزنم  هب  ار  یهاـشنامرک  ياـقآ  تهج  نیدـب  دنتـشاد  تاـهوجو  ذـخا  هزاـجا  مه  عجارم  یـضعب  زا  هکنآ  نمـض  دوب ،

یم هدـهاشم  ناشیا  تسد  رد  یگتـسکش  راثآ  دـندومن و  هنیاعم  ار  ناشیا  تسد  دیـسر و  موحرم  نآ  تمدـخ  هب  هیلا  راشم  .دـندومن 
يراون اب  ار  اپ  ای  تسد  کیراب  بوچ  هتخت  دـنچ  اب  هکلب  .دوبن  موسرم  یبط  ياه  چـگ  اهدـنب  هتـسکش  نیب  رد  ناـمز  نآ  رد  .دـنیامن 

ياـقآ .دـندومن  یم  زاـب  ار  نآ  دـیدرگ  یم  مـیمرت  ناوختـسا  هـک  هاـم  دـنچ  زا  سپ  دنتـسب و  یم  مـکحم  اـه  هـتخت  يور  يا  هچراـپ 
فرط کی  نیا  .دـنداد  ناشیا  هب  مه  ار  مزال  تاروتـسد  تسب و  راون  هتخت و  اب  یتنـس  زرط  ناـمه  هب  ار  هل  مظعم  تسد  یهاـشنامرک 

.هیضق

زا دندوب ، نکاس  تایلاع  تابتع  رد  ملع و  لها  تاداس  زا  هک  يدهم  دّیـس  جاح  موحرم  ناتـسود  زا  یکی  هکنیا  هیـضق  فرط  نآ  اّما 
دماشیپ نیا 
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یم فرشم  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  تبرق  دصق  اب  دنتـشاد ، هل  مظعم  هب  هک  يا  هقالع  رثا  رد  دندیدرگ و  علطم 
يدـهم دّیـس  جاح  موحرم  تسد  تین  هب  دـننز و  یم  الاب  ار  دوخ  سابل  نیتسآ  ترـضح ، نآ  تیانع  لیذ  هب  لـسوت  زا  سپ  دـنوش و 

مرح عقواـم  نآ  زا  سپ  .دنـشک  یم  موحرم  نآ  هتـسکش  تسد  ناونع  هب  دوخ  رگید  تسد  هب  دـنلام و  یم  حیرـض  هب  ار  دوخ  تسد 
هنیاعم يارب  یهاشنامرک  ياقآ  هک  هتفه  کی  زا  سپ  .دناسر  یم  يدهم  دّیس  جاح  ضرع  هب  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  رهطم 

میمرت و راثآ  تداع  فالخرب  دیوگ  یم  یگدز  تهب  بجعت و  لامک  رد  دوش ، یم  بایفرش  يدهم  دّیـس  جاح  موحرم  تسد  ندرک 
هب هک  ار  ییاه  هتخت  یهاشنامرک  ياقآ  .دـیامن  یم  لقن  ناشیا  يارب  ار  رهطم  مرح  ناـیرج  هل  مظعم  منیب ! یم  امـش  تسد  رد  تیفاـع 
رد یگتـسکش  زا  يراثآ  هنوگ  چیه  دـنیب  یم  هل ، مظعم  تسد  زا  ینف  ياه  شیامزآ  زا  سپ  دـیامن و  یم  زاب  دوب  هتـسب  ناشیا  تسد 

یهاشنامرک ياقآ  دندومرف : هدنب  هب  يدهم  دّیـس  جاح  موحرم  .تسا  یتمالـس  تّحـص و  لامک  رد  تسد  دـشاب و  یمن  ناشیا  تسد 
هتسب هدنب  تسد  هب  هک  ییاه  هتخت  هتفای ، تّحـص  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  هزجعم  هب  بناج  نیا  تسد  هک  دندرک  نیقی  یتقو 

.دندرب دوخ  اب  نّمیت  كّربت و  ناونع  هب  دندوب 
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يزارخ يدهم  دّیس  جاح  موحرم  زا  ییایؤر 

یبش دلاو ، موحرم  توف  زا  دعب  دندومن : لقن  میارب  يزارخ  يدهم  دّیس  جاح  موحرم  دنزرف  رصان  دّیس  جاح  ياقآ  بانج  زیزع  ردارب 
حرط زا  هک  دوب  نیب  ام  یف  یـصخش  رما  هب  طوبرم  نآ  لاؤس  ود  هک  مدومن  لاؤس  هس  يو  زا  .مدومن  تاقالم  ار  ناشیا  ایؤر  ملاـع  رد 

: مدیـسرپ ناشیا  زا  .منک  یم  نایب  دراد  هدنونـش  يارب  يداقتعا  هرهب  مشاب و  یم  نآ  نتفگ  هب  زاجم  هک  ار  یلاؤس  نکل  مروذـعم ؛ نآ 
تقرافم مندب  زا  حور  هکنآ  زا  لبق  دـندومرف : باوج  رد  ناشیا  تشذـگ ؟ هچ  امـش  رب  دومن ، تقرافم  امـش  ندـب  زا  حور  هک  ینامز 

وب دومرف : داد و  نم  هب  ار  لگ  نآ  دوب ، شتسد  رد  یلگ  هخاش  هک  یلاح  رد  دمآ ، نم  دزن  هب  ابیز ، تروص  هب  مدید  ار  یصخش  دنک 
ندـب  ) هب دومرف : نم  هب  .مدـید  هداتـسیا  مناج  یب  ندـب  راـنک  رد  ار  دوخ  هلـصافالب  .مدومن  مامـشتسا  متفرگ و  وا  زا  ار  لـگ  نم  .نک 

زا مدینـش  مدـلاو  موحرم  زا  هک  بلطم  نیا  نایب  زا  سپ  .مدومن  یم  هراظن  شیوخ  حور  یب  ندـب  هب  ناـنچمه  نم  .رگنب  دوخ  نمؤم )
دوخ نمؤم  ندب  هب  هک  يدهم  دّیس  جاح  موحرم  هب  هیلع ) هَّللا  مالـس   ) توملا کلم  ترـضح  هلمج  نیا  حیـضوت : .مدش  رادیب  باوخ 

هک ارچ  دـسر ، یم  زورب  روهظ و  هب  گرم  زا  دـعب  ملاـع  نیا  ءارواـم  رد  هک  تسا  یتیعقاو  فشاـک  فیرظ و  هتکن  رگناـیب  نک  هاـگن 
انب دشاب و  یم  راوس  نآ  رب  درجم  حور  هقطان و  سفن  هک  هداد  رارق  یبکرم  هباثم  هب  ار  ندب  نیا  لاعتم  دنوادخ 
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تکرح ّرـش  ریخ و  زا  دیامن  هدارا  هک  قیرط  ره  هب  بکرم  نیا  طسوت   (1)« ًاروُفَک اّمِإَو  ًارِکاش  اّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَـه  ّانِإ   » رایتخا نوناق  هب 
هقطان سفن  ندناسر  لامک  هب  رد  یساسا  شقن  ندب  اذل  .دیـسر  یمن  تیلعف  هب  هوق  زا  هقطان  سفن  دوبن  بکرم  نیا  رگا  .دیامن و  یم 

نآ ماجنارس  هک  بولطم  لامک  هب  تسوا  بکرم  هک  ندب  طسوت  دراپسب  عرـش  لقع و  تسد  هب  ار  دوخ  نانع  هقطان  سفن  رگا  .دراد 
میحج تاـکرد  هب  بکرم  نیا  طـسوت  ماجنارـس  درپـس  ناطیـش  لـهج و  تسد  هب  ار  دوخ  ناـنع  رگا  دـسر و  یم  تسا  یهلا  ناوضر 

.دوش یم  راپسهر 
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يزارخ يدهم  دّیس  جاح  موحرم  زا  يرگید  يایؤر 

.دوب دیماان  نآ  لح  زا  داد و  یم  جنر  ارم  هک  مدوب  هدش  گرزب  لکشم  ود  راتفرگ  ما  یناگدنز  لوط  رد  ریقح 

یتسود ناشیا  مرتحم  دلاو  اب  ًاموزل  متـشاد  گنتاگنت  طابترا  یتسود و  يزارخ  نسحم  دّیـس  جاح  هَّللا  تیآ  اب  یناوج  لیاوا  زا  نوچ 
: مدرک ضرع  ناشیا  هب  .مدومن  ترایز  داشرهوگ  دجسم  نحـص  رد  ار  هل  مظعم  ایؤر  ملاع  رد  یبش  .مدوب  هدرک  ادیپ  یکیدزن  رایـسب 

ربق رانک  میورب  قافتا  هب  دندومرف : ناشیا  .دیامن  لح  ارم  لکـشم  هک  دـییامن  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  مراد ، گرزب  لکـشم  ود 
رد ناشیا  نم و  زج  يدحا  .رهطم  حیرـض  رانک  میدـمآ  ناشیا  قافتا  هب  ریقح  .منک  اعد  اجنآ  رد  ات  مالـسلا  هیلع  جـجحلا  نماث  رهطم 
زا سپ  .متفگ  یم  نیمآ  هدنب  هدش و  اعد  لوغـشم  هداتـسیا  ناشیا  متـسشن و  حیرـض  رانک  وناز  راهچ  ریقح  هک  مراد  دای  هب  .دوبن  مرح 
دّیس جاح  هَّللا  تیآ  بانج  عقوم  نیا  رد  .میتشگرب  داشرهوگ  نحص  هب  قافتا  هب  دندومن  اعد  ریقح  يراتفرگ  دروم  رد  ناشیا  هک  نآ 
دوب هدـمآ  شیپ  هثرو  نیب  رد  ناشیا  توف  زا  دـعب  هک  یلکـشم  هراـبرد  شیوخ  دـلاو  موحرم  اـب  دـندمآ و  اـم  دزن  هب  يزارخ  نسحم 

هب لاعتم  دنوادخ  ایؤر  نیا  زا  دعب  .دیدرگ  بیاغ  رظن  زا  رود و  ام  دزن  زا  موحرم  نآ  نآ ، زا  سپ  .دنتفرگ  باوج  دندومن و  یتالاؤس 
نیا هک  ینامز  .دومن  فرطرب  ار  ام  لکـشم  يدـهم  دّیـس  جاح  موحرم  ياعد  مالـسلا و  هیلعاـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تکرب 

نآ هل  مظعم  مدومن ، لقن  دوب  هدـش  ثداـح  هثرو  نیب  رد  هک  یلکـشم  اـب  هطبار  رد  شیوخ  دـلاو  اـب  ار  هَّللا  تیآ  يوگتفگ  باوخ و 
.دندومن دییأت  ار  لکشم 
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نانجلا حیتافم  حیحصت  اب  هطبار  رد  يدرجورب  اضردّمحم  دّیس  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  باوخ 

یلع جـجحلا  نماث  ترایز  قیفوت  هقیفوت ) دـیز   ) يزارخ نسحم  دّیـس  هَّللا  تیآ  مراوگرزب  زیزع و  ردارب  ّتیعم  رد  یناوجون  رد  ریقح 
دّیـس جاح  موحرم  میدومن ، تماقا  ناتـسود  زا  یکی  لزنم  رد  زور  هد  هکنآ  زا  سپ  .میدومن و  ادیپ  ار  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب 

هب هَّللا  تیآ  ترـضح  .دـندیزگ  تماـقا  يدرجورب  هَّللا  تیآ  لزنم  رد  دـندش و  فرـشم  مه  هـل  مـظعم  مرتـحم  دـلاو  يزارخ  يدـهم 
نابناجنیا .دومن  شیوخ  لزنم  هب  توعد  مه  ار  ام  دـندوب  ناشیا  یمیمـص  ناتـسود  زا  هک  يدـهم  دّیـس  جاـح  باـنج  دورو  تبـسانم 

میدومن یم  هدافتسا  ناشیا  رـضحم  زا  ضوح  رانک  یتخت  يور  لزنم  طایح  رد  زور  ره  اهرـصع  .میدومن  تباجا  ار  هَّللا  تیآ  توعد 
حیتافم باتک  اـب  هطبار  رد  ار  ییاـیؤر  هَّللا  تیآ  ترـضح  تبـسانم ، هب  اـهزور  زا  یکی  رد  .دـمآ  یم  ناـیم  هب  ینخـس  یباـب  ره  زا  و 
ییاعد باتک  دندومن و  یتاقالم  نم  اب  حیتافم  بحاص  یمق  سابع  خیش  اقآ  موحرم  هک  نومـضم  نیدب  دندومن  لقن  نامیارب  نانجلا 

نیا .میامن  يریگطلغ  حیحـصت و  ار  نآ  هک  دندرک  تساوخرد  دندومن و  هئارا  نم  هب  ددرگ  پاچ  هکنآ  زا  لبق  نانجلا  حیتافم  مان  هب 
تقو عرـسا  رد  متـشاد  يدایز  تالاغتـشا  هک  یلاح  رد  حـیتافم  باتک  اب  هطبار  رد  ار  ناشیا  تساوخرد  متفریذـپ و  ار  باتک  بناـج 

هک مدید  یناکم  رد  ار  دوخ  ایؤر  ملاع  رد  ماگنه  بش  .مدومن  درتسم  ناشیا  هب  هدامآ و  پاچ  تهج  هداد و  ماجنا 
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رد دنتـساخرب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  .دنراد  روضح  اجنآ  رد  مالـسلا  مهیلع  نت  جنپ  تارـضح  هسدـقم  راونا 
نیا هک  مدش  ماهلا  ایؤر  ملاع  رد  .دنتخادنا  نم  شود  رب  ار  ابع  نآ  دندش و  کیدزن  نم  هب  دوب  ناشکرابم  تسد  رد  ییابع  هک  یلاح 
هَّللا همحر   ) دـشاب یم  یمق  ساـبع  خیـش  جاـح  ناـنجلا ، حـیتافم  باـتک  يریگطلغ  حیحـصت و  تهج  هب  هدـش  مبیـصن  هـک  يراـختفا 

(. امهیلع
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ناحلاص زا  یکی  یفرعم 

یمارگ دـلاو  .داهن  دوجو  هصرع  هب  اپ  دوب  یلجتم  دنمتفارـش  تیب  نآ  زا  اوقت  تسادـق و  راثآ  هک  يا  هداوناـخ  رد  گرزب  یتیـصخش 
هک دوب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هّجوت  دروم  یکدوک  زا  وا  .دوب  دـهاز  یـضترم  خیـش  اـقآ  موـحرم  ياـه  هدرورپ  تسد  زا  شا 

: میامن یم  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  یناتساد 

امَو  » هفیرش هیآ  هب  لماع  قیداصم  زا  هتسارآ و  لمع  صولخ  تین و  صولخ  یقالخا و  يایاجس  اوقت و  رویز  هب  یناوجون  زا  هل  مظعم 
رد مدوب و  ناشیا  ّتیعم  رد  رَضَح  رفـس و  رد  یناوجون  زا  ریقح  اریز  هللا  همحردوب   (1)« اوُهَتناف ُْهنَع  ْمُکاهَن  امَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ 

.مدومنن هدـهاشم  ناشیا  زا  یهورکم  لمع  نیرت  کچوک  مدومن  یم  هدافتـسا  كرابم  دوجو  نآ  رـضحم  زا  هک  يزارد  نایلاس  لوط 
دوخ يالوم  سدـق  تحاس  رد  عیطم  يدـبع  نوچ  ضیارف  يادا  رد  وا  .دـید  یم  لاعتم  راـگدرورپ  رـضحم  رد  ار  شیوخ  ًاـمئاد  اریز 

عرو و اوقت و  هوسا  قالخا و  داتسا  هک  تسا  یلاعلا ) هّلظ  تماد   ) يزارخ نسحم  دّیس  اقآ  جاح  بانج  هَّللا  تیآ  ترـضح  ناشیا  .دوب 
هدهع هب  زین  ار  يربهر  ناگربخ  سلجم  رد  نارهت  مدرم  یگدنیامن  نوچ  یعامتجا  تیلوؤسم  لاح  نیع  رد  .دشاب و  یم  يراکزیهرپ 

دنچ هب  اذـل  .موش  هل  مظعم  ءاذـیا  ثعاب  دـیاش  میامن  ییاسرف  ملق  ناشیا  سّدـقم  دوجو  هرابرد  نیا  زا  شیب  مهاوخب  هچناـنچ  .دـنراد 
.میامن یم  هدنسب  ما  هدینش  قثوم  درف  زا  نینچمه  هدومن و  هدهاشم  دوخ  هک  دوجو  نآ  هرابرد  يونعم  هتکن 
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هل مظعم  يراذگمان  اب  هطبار  رد  یتلیضف 

بلطم نایب  .مناسر  یم  ضرع  هب  هک  دنا  هدومن  لقن  ینایرج  میارب  بناج  نیا  مظعم  داتـسا  یناسارخ  لضفلاوبا  خیـش  جاح  هَّللا  تیآ 
هَّللا تیآ  موحرم  یبش  .دنتـشاد  یگنتاگنت  یتسود  یناسارخ  هَّللا  تیآ  موحرم  اب  ناشیا  دلاو  يزارخ  يدهم  دّیـس  جاح  موحرم  هکنآ 

رد هک  دـیامن  یم  هدـهاشم  هلامک  همامت و  هب  دومن  یم  یناشفارون  هک  یلاـح  رد  نامـسآ  رد  ار  هاـم  صرق  اـیؤر  ملاـع  رد  یناـسارخ 
دنور یم  ورف  هام  يور  هتـشون  ایؤر و  نیا  رکف  رد  دنوش  یم  رادیب  باوخ  زا  هکنآ  زا  دعب  نسحم .» ای   » تسا هدـش  هتـشون  هام  حـطس 

یم زاب  هدـنبوک  يور  هب  ار  لزنم  برد  هک  یتقو  .دـیآ  یم  رد  ادـص  هب  لزنم  برد  هبوک  ماـگنه  نیا  رد  .تسیچ  اـیؤر  نیا  ریبعت  هک 
هک دراد  یم  هضرع  .دیامن  یم  یفرعم  يدهم  دّیس  جاح  موحرم  تیب  هیحان  زا  یکیپ  ار  دوخ  مالس  ضرع  زا  سپ  صخش  نآ  دیامن ،
زا دنـشاب ، یم  رفـس  رد  دازون  دـلاو  نوچ  هدومرف و  تیانع  يرـسپ  دازون  يدـهم  دّیـس  جاح  موحرم  هب  ماـگنه  بش  لاـعتم  دـنوادخ 

توعد تباجا  ماقم  رد  خیـش  جاح  موحرم  .دیوش  امرف  فیرـشت  ناشیا  لزنم  هب  دازون  يراذـگمان  تهج  هدـش  تساوخرد  یلاعبانج 
تسار شوگ  رد  ناذا  دنهد ، یم  ناشیا  هب  ار  دولوم  هکنآ  زا  سپ  .دنوش  یم  امرف  فیرشت  يدهم  دّیـس  جاح  موحرم  لزنم  هب  کیپ ،
هاگان هب  .دـنیامن  باختنا  ناشیا  يارب  یمان  هچ  هک  دـنور  یم  ورف  رکف  رد  سپـس  .دـنیامرف  یم  تئارق  دازون  پچ  شوگ  رد  هماـقا  و 

هدید ماگنه  بش  رد  هک  ار  یباوخ 
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دولوم نیا  دنیوگ  یم  دوخ  اب  .دننیب و  یم  كرابم  دولوم  نیا  دوجو  رد  ار  باوخ  ریبعت  شیوخ  نهذ  رد  دـنروآ و  یم  دای  هب  دـندوب 
رون نوچ  یـششخرد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سّدقم  تحاس  هب  مالـسا و  هب  تمدخ  لمع و  ملع و  رد  شدوجو  هدنیآ  نامز  رد  دیاب 
ملاع رد  بشید  ار  مان  نیا  اریز  مراذگ ؛ یم  نسحم  ار  دولوم  نیا  مان  نم  هک  دنراد  یم  مالعا  دازون  نایفرطا  هب  اذل  .دـشاب  هتـشاد  هام 
ياه مان  زا  یمان  هک  نسحم »  » هب هل  مظعم  يراذـگ  مان  هجو  خیـش  جاح  يایؤر  .مدومن  هدـهاشم  هدـش  هتـشون  هاـم  صرق  يور  اـیؤر 

.دشاب یم  تسا  لاعتم  راگدرورپ 
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یکدوک ناوا  رد  هل  مظعم  زا  یتلیضف 

نماث ترضح  ترایز  هب  فرشم  شیوخ  هداوناخ  اب  ینامز  دندومن : لقن  هدنب  يارب  هل  مظعم  یمارگ  دلاو  يدهم ، دّیـس  جاح  موحرم 
یمن لاس  جـنپ  یلا  راهچ  زا  شیب  شنـس  هک  نسحم  اب  يزور  .میدـش  ءاـنثلا ) هیحتلا و  فـالآ  هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  جـجحلا 

یکدوک تداـع  هب  اـنب  نسحم  مدوب ، لـسوت  ندـناوخ و  اـعد  لوغـشم  هک  یلاـح  رد  .میدوـب  هدـش  فرـشم  رهطم  مرح  هب  تشذـگ ،
لسوت و زا  عنام  وا  تساوخرد  تباجا  نوچ  .دومن  نم  زا  دوب ، ناـمز  نآ  ناـکدوک  یمرگرـس  هک  شمـشک ) یچدوخن و   ) ياـضاقت

متشه ماما  دوخ  ّدج  زا  رهطم و  حیرض  کیدزن  ورب  مداد : خساپ  وا  هب  دیسر  منهذ  هب  يرکف  دوب ، ترضح  سدق  تحاس  هب  نم  هّجوت 
مدوب هدومن  ءاقلا  وا  هب  هک  يوحن  نامه  هب  تفر و  رهطم  حیرض  يوس  هب  شیوخ  هناکدوک  كاپ  فاص و  نهذ  اب  وا  .امن  تساوخرد 
بناج نیا  هک  یلاح  رد  یهاتوک  تدم  زا  سپ  .دومن  تساوخرد  ار  دوخ  هتساوخ  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  داتـسیا و  حیرـض  رانک  هب 

نیا دوب !! شمـشک ) یچدوخن و   ) شـسابل بیج  رد  هک  یلاح  رد  دمآ  نم  دزن  هب  یلاحـشوخ  اب  مدوب  لسوت  ندناوخ و  اعد  لوغـشم 
.دوب هداتفا  قافتا  نسحم  یکدوک  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هیحان  زا  هزجعم 

یشابن هام  نآ  زا  لفاغ  یمد  هک  دیاب 

یشابن هاگآ  وت  درک و  يرظن  دیاش 
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یناوجون رد  هل  مظعم  زا  یتمارک 

هک يزارد  نایلاس  زا  دعب  زونه  .مدش و  فرشم  مالسلا  هیلع  ججحلا  نماث  ترـضح  ترایز  هب  هل  مظعم  ّتیعم  رد  یناوجون  رد  ریقح 
هدـهاشم ناـشیا  زا  هک  یتمارک  ناـیب  رد  اـّما  .تسا و  یقاـب  هل  مظعم  ریقح و  هقئاذ  رد  تراـیز  نآ  تّذـل  درذـگ ، یم  فرـشت  نآ  زا 

هک دوب  ییاه  نیـشام  دومن ، یم  لقتنم  رگید  يرهـش  هب  يرهـش  زا  ار  نیرفاسم  نامز  نآ  رد  هک  هیلقن  لیاسو  منک  ضرع  دیاب  مدومن 
هب تعاس  کی  .تشاد  یهاتوک  ياه  بش  دـنلب و  ياـهزور  دوب ، یمرگ  ناتـسبات  .تشاد  رارق  هدـننار  راـنک  قاـتا  لـخاد  نآ  روتوم 

برغم زامن  تقو  .دومن  بورغ  دیشروخ  تشذگ و  یتعاس  .دومن  تکرح  سّدقم  دهشم  فرط  هب  هیلقن  هلیسو  هک  دوب  هدنام  بورغ 
مظعم .دش  یم  کیدزن  دوب  برغم  زامن  ندـش  اضق  تقو  هک  بش  همین  هب  تعاس  .دومنن  فقوت  هضیرف  يادا  تهج  هدـننار  دیـسر و 

نیع رد  .دومن و  یمن  ام  تساوخرد  هب  یهجوت  هدننار  میدومن و  یم  ار  زامن  يادا  تهج  فقوت  ياضاقت  هدـننار  زا  ًارارک  ریقح  هل و 
ریغ يادص  ناهگان  میدوب  هدش  اشع  برغم و  هضیرف  يادا  زا  دیماان  هک  یلاحرد  .دنتساخرب  تفلاخم  هب  ام  اب  مه  نیرفاسم  ریاس  لاح 
نیا رد  .دش  نیـشام  فقوت  ّتلع  صحفت  لوغـشم  هدـننار  داتـسیا و  زاب  تکرح  زا  هیلقن  هلیـسو  تساخرب و  روتوم  نورد  زا  یفراعتم 

برغم و زامن  میوش و  هدایپ  رت  عیرـس  هچره  .دومن  فقوتم  ار  هیلقن  هلیـسو  لاعتم  دنوادخ  هک  مدومن  ضرع  هل  مظعم  هب  ریقح  ماگنه 
ییوتپ ریقح  .میروآ  اج  هب  ار  اشع 
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هب .مرادـن  وضو  هک  مدـش  هجوتم  لاح  نآ  رد  .میدومن  تعامج  زامن  دـصق  مدومن و  نهپ  نیـشام  رانک  ًاعیرـس  متـشاد  دوخ  اب  هک  ار 
بارطـضا و لاـح  رد  میاـمن ؟ هیهت  اـجک  زا  بآ  وضو  تهج  کـیرات ، ناـبایب  نیا  رد  مرادـن و  وضو  هدـنب  هک  مدومن  ضرع  ناـشیا 

تعرـس هب  .دوب  تکرح  رد  نانز  جوم  لعل  نوچ  مدومن  هدـهاشم  یبآ  رهن  مرانک  رد  بش  قلطم  یکیراـت  نآ  رد  هک  مدوب  يدـیماان 
لامک رد  میدومن  تئارق  هک  ار  اشع  زامن  مالس  نیرخآ  .میدناوخ  تعامج  هب  ناشیا ، تماما  هب  ار  اشع  برغم و  زامن  متفرگ و  وضو 
يادا زا  سپ  مه  ام  .دـش  تکرح  هدامآ  دـیدرگ و  نشور  دـمآرد و  ادـص  هب  نیـشام  روتوم  هک  میدومن  هدـهاشم  يروابان  بجعت و 

یکیرات نآ  رد  بآ  رهن  ندش  ادیپ  هیلقن و  هلیـسو  يربج  فقوت  نیا  .میدش و  تکرح  هدامآ  هدش و  نیـشام  لخاد  هلـصافالب  هضیرف 
.دومرف تیانع  ام  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تشادن  هل  مظعم  هیحان  زا  یتمارک  زج  ریقح  يارب  یلمحم  بش ،
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رگید یتلیضف  اعد ، تباجا 

جاح اب  یگنتاگنت  یتسود  هدـنب  یناوج  ناوفنع  رد  هکنآ  میامن  ضرع  دـیاب  تسا و  رکذ  لباق  هک  هل  مظعم  هیحاـن  زا  رگید  یتلیـضف 
ترـضح هب  فرـشت  ترایز و  هب  مبلق  هاگآدوخان  هک  مدوب  يراک  تیلاعف  لوغـشم  شیوخ  هزاغم  رد  يزور  .متـشاد  يزارخ  نسحم 

هب متسب و  ار  هزاغم  برد  متـساخرب و  .دوب  كدنا  متیلوؤسم  مدوب و  درجم  یناوج  نامز  نآ  رد  .دیدرگ  لیام  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 
عیرس هچره  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  زا  سپ  .مدش  فرـشم  مق  هب  زور  نآ  هیلقن  هلیـسو  طسوت  .مدش و  مزاع  مق  يوس 

هَّللا تیآ  ترـضح  قافتا  هب  ناـشیا  مدـیناسر و  دوب  هدـش  عقاو  هیتجح  هسردـم  یلامـش  برد  بنج  هک  هل  مظعم  لزنم  هب  ار  دوخ  رت 
ٍِذئَمْوَی ُءآَّلِخَْألا   » هیآ قادصم  هب  هک  یصاخ  ّتبحم  هقالع و  تهج  هب  دندوب و  نکاس  هینید  مولع  لیصحت  تهج  لزنم  نآ  رد  يداتـسا 

ار لزنم  برد  ناشیا  صخش  .مدروآرد  ادص  هب  ار  رد  هبوک  متشاد ، یم  لوذبم  ناشیا  هب  تبسن   (1)« َنیِقَّتُْملا اَّلِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب 
دوب و ناشکرابم  تسد  رد  یحیبست  هک  یلاح  رد  راد  ینعم  يدنخبل  اب  ناشیا  مارتحا  يادا  مالـس و  ضرع  زا  سپ  .دومن  زاب  میور  هب 

یتّدم نوچ  دندومرف : دـنداد و  ناشن  هدـنب  هب  دنتـشاد ، تسد  رد  هک  ار  یحیبست  دـندوب ، لوغـشم  تاولـص  رکذ  هب  كرحتم  ینابل  اب 
دنوادخ زا  مدیدرگ و  تاولص  رکذ  هب  لوغشم  .مدش  گنتلد  مدوب  هدیدن  ار  امش  هک  تسا 
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تهج هب  هل  مظعم  مناسرب  ضرع  هب  دیاب  همتاخ  رد  .میامن  ناترادید  کیدزن  زا  ات  دروایب  مق  هب  ار  امـش  هک  مدومن  تساوخرد  لاعتم 
دهاش .دیدرگ  یم  عقاو  تباجا  دروم  ًاعیرس  ناشیا  ياه  تساوخرد  دنتـشاد ، لاعتم  راگدرورپ  سدق  تحاس  هب  یناوج  زا  هک  یبرقت 

ینرشح امک  همایقلا  موی  هعم  هَّللا  ینرشح   » .میامن یم  رظن  فرـص  اهنآ  نایب  زا  یلیالد  هب  هک  مراد  رطاخ  هب  هطبار  نیا  رد  ییاه  لاثم 
«. هعم ایندلا  یف 
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مق رد  ّقح  هار  رد  هسسؤم  سیسأت 

نآ مروآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  ار  يزارخ ) هَّللا  تـیآ   ) كراـبم دوـجو  نآ  تامدـخ  زا  يا  هشوـگ  ماـقم  نـیا  رد  تـسا  رکذ  ناـیاش 
نآ سیسأت  تامدقم  دهاش  مه  ریقح  هک  دشاب  یم  مق  سّدقم  رهـش  رد  یـسمش  يرجه  لاس 1343  رد  ّقح  هار  رد  هسسؤم  سیـسأت 
مان هب  تیحیسم  تالیکشت  اب  هزرابم  هسـسؤم  لوصحم  نیلّوا  .متـشاد  ار  نآ  یلام  روما  رد  هیلوا  يرازگتمدخ  قیفوت  نینچمه  مدوب و 

.دـیناشک یم  فارحنا  هب  ار  ناملـسم  ناناوج  ناهذا  يریگوضع ، نمـض  لزانم  برد  هب  ناگیار  یتاوزج  شخپ  اب  هک  دوب  یناـگدژم 
ار اهنآ  تهج  شـش  زا  مالـسا  نانمـشد  اریز  دومن ؛ موب  زرم و  نیا  ناملـسم  ناناوج  فارحنا  لباقم  رد  تیلوؤسم  ساـسحا  هسـسؤم 

گنهرف یقیرط و  زا  تیئاهب  رگید ، يوس  زا  تیحیـسم  وس ، کـی  زا  تسینومک  .دـندوب  هداد  رارق  شیوخ  مومـسم  تاـغیلبت  فدـه 
زکارم نینچمه  دـندیناشک و  یم  یعاـمتجا  تیلوؤسم  مدـع  يرابودـنب و  یب  يوس  هب  ار  اـم  ناـناوج  رگید  یتهج  زا  برغ  یتادراو 

قادـصم هب  یتسین  طاطحنا و  يوس  هب  ار  ام  ناوج  لسن  نانچ  نآ  بالقنا  زا  لبق  نامز  رد  ناناوج  هناخ  اـه و  هدـک  ترـشع  داـسف و 
دوب ساسح  تیعقوم  نیا  رد  .دندوب  هدیناشک  يرپ ) تشم  زج  هب  تسین  مسفق  جـنک  هب  هک  دایـص  يا  ملد  لاح  زا  يوش  هگآ  يزور  )

رد نقتم  لدتـسم و  لاح  نیع  رد  يداقتعا  یتاوزج  شخپ  اب  هلحرم  نیلّوا  رد  داهن و  هزرابم  نادـیم  هب  مدـق  ّقح ، هار  رد  هسـسؤم  هک 
تدم هب  ناوج ، هعماج  حطس 
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ود تدـم  نیا  زا  دـعب  دومن و  كاپ  دـندوب  هتفرگ  رارق  تیحیـسم  تلالـض  بئاوش  ریثأت  تحت  هک  ار  ناملـسم  ناناوج  نهذ  لاس  ود 
دعب هـلحرم  رد  دوـمن و  رـشتنم  تـقیقح » يوجتـسج  زا  سپ  تـقیقح و  يوجتـسج  رد   » ناوـنع تـحت  هرـشتنم  تاوزج  زا  هعوـمجم 

تامدخ هب  دهاوخب  يا  هدنناوخ  هچنانچ  .دومن  رشتنم  اه  هاگشناد  اه و  ناتـسریبد  سرادم و  حطـس  رد  یتابتاکم  يداقتعا و  یتاوزج 
دناوت یم  ّقح  هار  رد  هسـسؤم  اب  هبتاکم  اب  دوش ، علطم  بالقنا  زا  دـعب  هچ  بالقنا و  زا  لبق  هچ  يدامتم  ناـمز  لوط  رد  هسـسؤم  نیا 
روـما هب  تبـسن  متـسناد  مزـال  همتاـخ  رد  ...متفگ ) یلمجم  هصق  نیا  لـصفم  زا  نم   ) .دـیامن ادـیپ  هطبار  نـیا  رد  یعماـج  تاـعالطا 

نآ هجدوب  تفرگ و  یم  رارق  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  ناگیار  روط  هب  یتاوزج  سیـسأت  يادتبا  رد  هک  موش  روآدای  هسـسؤم  يداصتقا 
لابقتـسا اب  مک  مک  .دش  یم  هئارا  یـضبق  لایر  هاجنپ  ره  لباقم  رد  دوب  هدـش  پاچ  هک  یلایر  هاجنپ  ضوبق  قیرط  زا  ناتـسود  طسوت 

هب ریقح  .میداتفا  يرتالاب  هجدوب  حطـس  رد  یـشیدنا  هراچ  رکف  هب  اذـل  .دوبن  اـه  هیرـشن  ریثکت  يوگباوج  دوجوم  هجدوب  ناگدـنناوخ 
زا هک  نایچالول  دومحم  جاح  ياقآ  مان  هب  ّریخ  ناتسود  زا  یکی  اب  دییامرفب  هزاجا  هچنانچ  مدومن  داهنـشیپ  يزارخ  هَّللا  تیآ  رـضحم 

؛ دوش هتفرگ  یبولطم  هجیتن  هک  تسا  دیما  .مراذگب  نایم  رد  یلام  رظن  زا  ار  هسـسؤم  تیعقوم  مراد ، یتسود  هدوارم و  يو  اب  کیدزن 
هعجارم و ناشیا  هب  هل  مظعم  تقفاوم  اب  .دوش  یم  ییاشگ  هرگ  ناشتـسد  هب  دـنهد  یم  عاجرا  ناـشیا  هب  هک  ار  یلکـشم  هنوگره  اریز 

حیرشت ناشیارب  ار  هسسؤم  تیعقوم 
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هَّللا تیآ  ترـضح  ّتیعم  رد  دوعوم  زور  رد  .میـسرب  ناشیا  تمدـخ  هب  هناحبـص  فرـص  تهج  هعمج  زور  کـی  دـش  رارق  مدومن و 
ناشیا يارب  ار  هسسؤم  تامدخ  زا  یعماج  حرش  هل  مظعم  هناحبـص ، فرـص  هفراعم و  زا  سپ  .میتفر  نایچالول  ياقآ  لزنم  هب  يزارخ 

ءالخ زا  یمک  دـصرد  دنـشاب ، یم  هسـسؤم  تامدـخ  شـشوپ  تحت  ناملـسم  ناـناوج  هک  تدـم  نیا  رد  دـندومرف  .دـندومن و  ناـیب 
هک ار  یتاوزج  هعومجم  سپـس  .دـهد  یمن  ام  هب  ار  نیا  زا  شیب  هزاجا  هسـسؤم  یلام  تاناکما  اریز  تسا ؛ هدومن  رپ  ار  اهنآ  يداقتعا 

هعلاطم ار  هعومجم  نآ  زا  يا  هصـالخ  هکنآ  زا  سپ  ناـیچالول  ياـقآ  باـنج  .دـندومرف  هئارا  دوب ، هدـش  رـشتنم  پاـچ و  زور  نآ  اـت 
دش و يراج  ناشنامـشچ  زا  کشا  هاگآدوخان  هک  دنتفرگ  رارق  تاوزج  ندناوخ  هَّللا و  تیآ  تانایب  ریثأت  تحت  نانچ  نآ  دـندومرف ،

دربشیپ تهج  یلام  تاناکما  هنوگره  یگدامآ  بناج  نیا  ندـیود ) رـس  هب  نم  زا  تراشا  کی  هب  وت  زا   ) قادـصم هب  دنتـشاد  هضرع 
هتفه ره  هعمج  ياه  بش  .دندومن و  رارقرب  هسـسؤم  اب  یگنتاگنت  طابترا  دـعب  هب  زور  نآ  زا  .میامن  یم  نیمـضت  ار  هسـسؤم  فادـها 

شرازگ رـضاح و  هسلج  نآ  رد  يزارخ  هَّللا  تیآ  ترـضح  دـنداد و  یم  لیکـشت  نارهت  رد  يا  هسلج  هسـسؤم  هجدوب  نیمأـت  تهج 
یمن شومارف  هک  دیـسر  اجنادب  هسـسؤم  یلام  روما  .دـندیناسر  یم  ناتـسود  ضرع  هب  ار  نآ  ياه  تفرـشیپ  هسـسؤم و  ياه  تیلاعف 

هـسسؤم راداوه  نیدـتم و  ناتـسود  زا  یکی  لزنم  رد  رفظ  نابایخ  نارهت  رد  نایچالول  ياقآ  بانج  ار  يا  هسلج  بالقنا  زا  لبق  میامن 
سلجم نآ  رد  هک  دومن  دقعنم 
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نیلاعف زا  هک  يداتسا  ياقآ  يدزی و  حابـصم  ياقآ  يزارخ و  ياقآ  بانج  تایآ  تارـضح  نینچمه  راجت و  زا  یهورگ  نآ  نیوعدم 
یخرب حطس  رد  یمالـسا و  ناریا  رد  هسـسؤم  هک  یتامدخ  اب  هطبار  رد  نایاقآ  ینارنخـس  زا  سپ  .دنتـشاد و  تکرـش  دندوب  هسـسؤم 

.دیدرگ يروآ  عمج  هسسؤم  لاس  کی  هجدوب  تهج  ناموت  نویلیم  هدراهچ  غلبم  دوب ، هداد  هئارا  یمالسا  کلامم 

رد هک  ار  هسسؤم  یلعف  ناکم  دندومن  هیهت  هک  ینالک  هجدوب  اب  نیا  زا  دعب  دندومنن ، هدنسب  مه  رادقم  نیا  هب  نایچالول  ياقآ  بانج 
هدافتـسا دروم  رـضاح  لاح  رد  هک  دـندومن  زاس  تخاس و  یمظعم  يانب  بیرخت ، زا  دـعب  يرادـیرخ و  دـشاب  یم  مق  هدازاـقآ  هچوک 

هب هرشتنم  تاوزج  اه و  باتک  سیسأت و  يا  هناخ  پاچ  يرادیرخ و  مق  رهش  جراخ  رد  یعیسو  نیمز  نینچمه  .دشاب و  یم  هسـسؤم 
لاس رد  نایچالول  اقآ  جاح  ناتسود  زا  یکی  ًانمض  دیدرگ ، یم  رشتنم  پاچ و  یمالسا  کلامم  ناریا و  حطس  رد  فلتخم  ياه  نابز 

یقرـش تمـسق  رد  ینیمز  نارهت  مرتـحم  نیریخ  زا  یکی  اـمیظع  روـپ  اـقآ  نـسح  جاـح  ياـقآ  باـنج  یـسمش  يرجه  دودح 1365 
زا هسسؤم  ياه  هنیزه  زا  یـشخب  نونکا  مه  هک  دندومن  ژاساپ  تخاس  هب  مادقا  فقو و  هسـسؤم  تهج  يرادیرخ و  انیـس  ناتـسرامیب 

فادها دربشیپ  رد  يرثؤم  کمک  بالقنا  زا  لبق  هسـسؤم  یگنهرف  هنارگنـشور  تامدخ  دنامن  هتفگان  .دشاب  یم  هفوقوم  نآ  دمآرد 
مظعم هّجوت  دروم  دنتشاد و  هضرع  ماما  ترضح  رضحم  هب  ار  هسسؤم  تامدخ  بالقنا  زا  دعب  تسا  رکذ  نایاش  .دومن و  بالقنا 
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مه زونه  دوش و  کمک  نآ  هجدوب  هب  ناموت  رازه  دصیس  غلبم  هام  ره  هسسؤم  تامدخ  هعسوت  تهج  دندومرف  روتـسد  دش و  عقاو  هل 
هسسؤم زا  هک  یلالز  همـشچ  زا  دنرب ، یم  جنر  يداقتعا  ءالخ  زا  هک  یناگنـشت  بل  درذگ  یم  هسـسؤم  رمع  زا  لاس  لهچ  دودح  هک 

داد هئارا  یمالسا  هعماج  حطس  رد  هسسؤم  هک  ار  یتامدخ  مراد  داقتعا  نیقی  عطاق و  سرض  هب  ریقح  .دنوش  یم  باریـس  تسا  يراج 
.دراد همادا  نانچمه  هّجوت  نیا  دوب و  رادروخرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  هصاخ  تاهجوت  زا  کش  یب 

دوب هش  زا  اه  هزاوآ  همه  نیا 

دوب هَّللادبع  موقلح  زا  هچرگ 

« هعم هَّللا  ناک  هَّلل  ناک  نم  »
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یناهفصا یلعنسح  خیش  جاح  مالسالاهجح  موحرم  زا  یناتساد  لقن 

هک ناشیا  ناسل  زا  یناتـساد  مدید  بسانم  مدومن  لقن  يزارخ  يدـهم  دّیـس  جاح  موحرم  زا  هک  ییایؤر  ناتـساد و  دـنچ  اب  هطبار  رد 
هیآ یتوکلم ، حور  یـسدق و  سفن  بحاص  هَّللا و  یلا  کلاس  هرابرد  ناتـساد  نآ  .مناسرب و  ضرع  هب  دـندوب  هدومن  لقن  ریقح  يارب 
لقن اّما   (1) .دشاب یم  یناهفـصا  یکدوخن  یلعنـسح  خیـش  جاح  مالـسالا  تجح  بانج  تراهط ، تمـصع و  تیب  لها  ّبحم  قحلا ،

.متـشاد مالـسلا  هیلع  ججحلا  نماث  ترـضح  تمدخ  هب  فرـشت  ترایز و  دصق  ینامز  دندومرف  يدـهم  دّیـس  جاح  موحرم  ناتـساد :
خیش جاح  بانج  رادید  هب  قفوم  ترایز  زا  سپ  يدش و  فرـشم  هچنانچ  دندومرف  يزارخ  یفطـصم  دّیـس  جاح  موحرم  هدنب  يوخا 

هب التبم  هک  تسا  یتّدم  اریز  نک ؛ اعد  تساوخرد  ریقح ، تلاسک  یتمالـس  تهج  امن و  ضرع  ناشیا  تمدخ  ار  هدـنب  مالـس  يدـش 
لاعتم دنوادخ  ناشیا ، هیـسدق  سافنا  تکرب  هب  دیاش  .ما  هتفرگن  يا  هجیتن  ما  هدومن  هعجارم  ءابطا  هب  هچره  ما و  هدـش  نمزم  درد  لد 

(2) .دیامرف تیانع  افش  ار  ریقح 

هب مدومن  ادیپ  قیفوت  مالـسلا  هیلع  ججحلا  نماث  ترـضح  ترایز  هب  هکنآ  زا  سپ  دندومرف  يدهم  دّیـس  جاح  موحرم  تروص  ره  رد 
.متفر دوب  دهشم  یلاوح  رد  هک  ناشیا  تماقا  لحم  هب  خیش  جاح  بانج  ترایز  دصق 
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یلع فیلأت  اه » ناشن  یب  زا  ناشن   » باـتک هب  دـیوش  هاـگآ  خیـش  باـنج  يونعم  تیعقوم  تلزنم و  ماـقم و  هب  دـیهاوخب  رگا  . 47 - 1
.دوش هعجارم  هل  مظعم  دنزرف  یناهفصا  يدادقم 

دیهـش موحرم  تشاد و  ریـسفت  نآرق و  تئارق  هسلج  هک  دوب  يرـسفم  يزارخ  یفطـصم  دّیـس  جاـح  موـحرم  هکنآ  حیـضوت  . 48 - 2
.تسا هدومن  هراشا  ریسفت  هسلج  نیا  هب  دوخ  ياه  قطن  زا  یکی  رد  .دومن  یم  تکرش  ناشیا  ریسفت  هسلج  رد  یناوجون  رد  ییاجر 
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هب ار  يوخا  ماغیپ  تعجارم  ماگنه  مدوب ، ناشیا  تمدخ  رد  هک  یهاتوک  تّدم  زا  دـعب  مدـش  فرـشم  ناشیا  رـضحم  هب  هکنآ  زا  سپ 
هب هدروآرد و  يریجنا  دندوب  هدومرف  سولج  نآ  يور  رب  هک  یکشت  ریز  زا  يوخا  هرابرد  اعد  زا  سپ  هل  مظعم  .مدومن  ضرع  ناشیا 

تـشذگ منهذ  رد  نم  .دش  دهاوخ  بوخ  يوخا  هدعم  درد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  نک  لیم  ار  ریجنا  نیا  دندومرف  دندرک و  تیانع  ریقح 
رازه هک  يوـخا  هدـعم  درد  مروـخب و  ریجنا  نم  لـیلد  هچ  هب  تسا ، ملاـس  هک  نم  هدـعم  دـشاب ، یم  درد  هب  ـالتبم  يوـخا  هدـعم  هـک 
سپ .مدومن  لوانت  ناشیا  رما  هب  خیـش  جاح  بانج  روضح  رد  ار  ریجنا  ریقح  تروص  ره  رد  دوش ! بوخ  دراد  هلـصاف  نم  اب  رتمولیک 

زا لبق  دندومرف  نم  هب  مدومن  تاقالم  ار  يوخا  نوچ  مدومن و  تعجارم  نارهت  هب  مدیدرگ و  صخرم  هل  مظعم  رضحم  زا  هزاجتسا  زا 
.دشاب یمن  نم  رد  درد  زا  يرثا  هدش و  بوخ  نم  درد  لد  ییایب  نارهت  هب  امش  هکنآ 

رد هک  .دهد  یم  رارق  دوخ  صاخ  ناگدنب  زا   (1) ّيدـحوا نیلّمک و  زا  دوخ  ءایلوا  رد  هک  تسا  یهلا  تیالو  زا  يا  هنومن  نیا  يرآ ،
دهد یم  يدهم  دّیس  جاح  موحرم  هب  هک  ار  يریجنا  .دنیامن  یم  فرصت  ناش  يدوجو  هعـس  ّدح  رد  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  يزیچ  ره 

اقآ موحرم  رد  رما  نطاب  رد  اّما  دیامنن  ولغ  ناشیا  هرابرد  یـسک  هکنآ  تهج  تسین  شیب  يا  هناهب  رهاظ  رد  نک  لوانت  دـیامرف  یم  و 
.دیامرف یم  تیانع  افش  لاعتم  دنوادخ  ار  ناشیا  درد  لد  دیامن و  یم  یتیالو  فرصت  یفطصم  دّیس 
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خیش موحرم  فرصت  زا  يا  هنومن 

يونعم و تالامک  فصو  رد  دوب و  خیش  بانج  كولـس  ریـس و  بتکم  نادرگاش  نیرتزاتمم  زا  یکی  هک  نیظعاولا  خیـش  موحرم  زا 
روتسد هب  هک  لّوا  يولهپ  نامز  رد  هک  دومرف  یم  لقن  ربنم  رد  .مدینش  ناشیا  زا  یناتساد  داد ، یم  نخس  داد  هل  مظعم  ینادمص  حور 

نیا رد  .دندوب  راپسهر  شیوخ  لزنم  يوس  هب  یلحم  زا  خیش  ترـضح  يزور  دوب ، هدرک  مالعا  عونمم  ار  ملع  لها  همامع  نوعلم  نآ 
.رادرب ار  تا  همامع  خیشآ  دیوگ : یم  یمرـش  یب  تحاقو و  اب  دنک و  یم  دروخرب  خیـش  بانج  هب  يا  هتـشگرب  تخب  نابـساپ  ماگنه 

درب یم  هل  مظعم  همامع  يوس  هب  تسد  یبدا  یب  اب  مود  راب  يارب  .دهد  یم  همادا  دوخ  هار  هب  دـنک و  یمن  یهجوت  وا  هب  خیـش  بانج 
یم دصق  نابـساپ  هک  نیمه  .دهد  یم  همادا  شیوخ  نتفر  هب  و  تسیاب .» دوخ  ياج  رـس  : » دیامرف یم  خیـش  بانج  .درادرب  ار  نآ  هک 
دنیب یم  دروآ  یم  راـشف  دوخ  هب  هچره  .دـیامن  تکرح  دوخ  ياـج  زا  دـناوت  یمن  دوـش  یم  هجوـتم  دورب  ناـشیا  لاـبند  هب  هک  دـنک 

یم عمج  وا  فارطا  رد  دـننیب  یم  ار  هرظنم  نیا  هک  رذـگهر  مدرم  .دـبلط  یم  کـمک  هب  ار  مدرم  .هدـش  بلـس  وا  زا  تکرح  تردـق 
مه اهنآ  دنهد و  یم  نابـساپ  ناگتـسب  هب  ار  ربخ  نیا  .دنهد  تکرح  دوخ  ياج  زا  ار  وا  دنناوت  یمن  دنیامن  یم  شالت  هچره  دـنوش و 

التبم تبیـصم  نیا  هب  هک  دـش  هچ  دـسرپ  یم  نابـساپ  زا  دـسر ، یم  هار  زا  یـصخش  ماگنه  نیا  رد  .دـیآ  یمن  رب  ناشتـسد  زا  يراـک 
هب صخش  نآ  .دنک  یم  نایب  ار  عقوام  نابساپ  يدش ؟
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زا دیورب و  وا  دزن  دشاب ، یم  یکدوخن  یلعنسح  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  دهد ، یم  یناشن  هک  ار  یخیـش  نیا  دیوگ  یم  يو  نایفارطا 
ترضح .دنهاوخ  یم  ار  نابساپ  ریصقت  رذع  هتفر و  خیش  بانج  لزنم  هب  ناگتسب  .درذگرد  شهانگ  زا  دیاش  .دییامن  یهاوخرذع  وا 

هب ار  خیش  ماغیپ  نابساپ  ناگتسب  یتقو  .ورب  دوخ  ياج  رس  زا  دیوگ  یم  خیـش  جاح  دییوگب : وا  هب  دیورب و  دیامرف  یم  ناشیا  هب  خیش 
.دروآ یم  تسد  هب  ار  ندرک  تکرح  ناوت  دوب  هدش  بوکخیم  نیمز  هب  هک  دوخ  ياج  زا  گنردالب  نابساپ  دنناسر  یم  وا 
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خیش بانج  شیامرف  زا  هدنزومآ  یناتساد 

تلاسک هب  التبم  مدومن  یم  هدافتسا  خیش  بانج  رـضحم  زا  هک  یناوج  نامز  رد  دندومرف : یم  ربنم  رد  ناشیا  هبخن  نادرگاش  زا  یکی 
هدش فرشم  خیش  بانج  داتسا  تمدخ  راچان  .متفاین  یتبثم  رثا  اّما  هدومن  هدافتسا  دیسر  یم  مرظن  هب  بط  ملع  زا  هچنآ  مدش ، یصاخ 
مدوب هدومن  ذملت  امش  رضحم  زا  هک  بط  ملع  زا  هچنآ  مدش  روآدای  متـشاد و  هضرع  ناشیا  رـضحم  هب  ار  دوخ  يرامیب  لاح و  عضو 

قبط رب  هدـنب  دـندومرف و  تمحرم  اه  هیودا  اهوراد و  زا  يدـیدج  تاروتـسد  ناشیا  .متفرگن  يا  هجیتن  نیرتمک  مدرک و  لمع  نآ  هب 
يرامیب رتسب  رد  نـالان  تحاراـن و  .متفرگن  يا  هجیتن  نیرتمک  مه  راـب  نیا  .مدومن  لـمع  دـندوب  هدرک  تیاـنع  ناـشیا  هک  يا  هخـسن 

ارم هلان  يادص  یتقو  .دش  لزنم  دراو  دمآ  یم  ام  هداوناخ  راک  کمک  تهج  يزارد  نایلاس  هک  ینزریپ  ماگنه  نیا  رد  .مدوب  هدیمرآ 
اوادم هجلاعم و  هچره  هدش و  تلاسک  نالف  هب  التبم  دیوگ  یم  ناشیا  .دـنک و  یم  هلان  ارچ  دومحم  دـیوگ  یم  هداوناخ  هب  دونـش  یم 

یم ناشیا  درد  ياود  هایگ  نالف  .تسا  ناسآ  ناشیا  تلاـسک  ياوادـم  دـیوگ  یم  راکتمدـخ  نزریپ  .هدـشن  عقاو  رمث  رمثم  میا  هدرک 
ار نزریپ  تبابط  هکنآ  زا  سپ  .دیامرف  یم  تیانع  افـش  لاعتم  دنوادخ  هَّللا  ءاش  نا  .دنک  هدافتـسا  ناشیا  دیریگب و  هایگ  نیا  زا  .دـشاب 

(1)« شیشح لکب  ّثبشتی  قیرغلا   » قادصم هب  يراچان  يور  زا  دندومن  لقن  نم  يارب 
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«. دزادنا یم  گنچ  دسرب  شتسد  هک  يزیچ  ره  هب  دوش ، قرغ  دهاوخ  یم  هک  یصخش  . 50 - 1
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خیـش بانج  تمدخ  هب  نایرج  نیا  زا  سپ  .مدرک  ادـیپ  تاجن  يرامیب  نآ  زا  یهاتوک  تدـم  زا  سپ  .مدومن  لمع  ناشیا  روتـسد  هب 
ارچ یناد  یم  دومحم  دندومرف : هدنب  هب  خیش  جاح  .مدومن  هضرع  خیـش  بانج  رـضحم  هب  ار  نزریپ  نآ  تبابط  نایرج  .مدش  فرـشم 

؟ میدوب هدومن  هجلاعم  اهوراد  نیمه  اب  ًارارک  ار  يرامیب  نیا  هکنآ  لاح  دـشن و  عقاو  رثؤم  تباـبط  رما  رد  امـش  نم و  ياـه  ینتـسناد 
رایتخا رد  روما  همه  ینعی   (1)« هددم نم  هّدمتسم  ّلکلا  هدیب و  ًاّرط  رومالا  هّمزا   » هک دنامهفب  امش  نم و  هب  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ 
یهایگ کی  اب  مهد و  یم  رارق  یماوع  نزریپ  نهذ  رد  مریگ و  یم  امـش  زا  ار  تبابط  ملع  .دیـشاب  یم  هراک  چیه  اهامـش  تسا و  نم 

.مشخب یم  تاجن  دتمم  يرامیب  زا  ار  امش  هناماوع  تبابط  کی  اب  هدش  تباث  وا  يارب  هبرجت  هب  هک 

نک خاروس  ببس  مهاوخ  يا  هدید 

نب خیب و  زا  دنکرب  ار  ببس  ات 

ص:130
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هللا همحر  خیش  بانج  هرابرد  زیگنا  تریح  ناتساد 

ماما رهطم  مرح  همدـخ  سیئر  هب  خیـش  بانج  یناتـسمز  درـس  ياه  بش  زا  یبش  دـندومرف : لقن  ربنم  رد  ناـشیا  هبخن  درگاـش  ناـمه 
همدخ سیئر  .موش  تدابع  لوغشم  دبنگ  رانک  رهطم  مرح  ماب  تشپ  رد  بشما  مهاوخ  یم  دیامرف : یم  هعجارم و  مالسلا  هیلع  متـشه 
بانج هدومن  زاب  ار  رهطم  مرح  ماـب  تشپ  برد  .دـیامن  یم  ار  ناـشیا  تساوخرد  تباـجا  هدوب  علطم  خیـش  باـنج  تیعقوم  زا  نوچ 

هب هدومن  لفق  ار  ماب  تشپ  برد  یتینما  رظن  زا  همدـخ  سیئر  .دوش  یم  شیوخ  يداـبع  لاـمعا  لوغـشم  رهطم  دـبنگ  راـنک  رد  خـیش 
ار دهشم  رهش  رـسارس  دیاب  یم  هک  تسا  ینیگنـس  فرب  ندمآ  همدقم  بش  نآ  دیدش  يامرـس  هکنآ  زا  لفاغ  دور  یم  شیوخ  لزنم 

رهطم مرح  ندومن  زاب  تهج  رهطم  مرح  يوس  هب  ات  دوش  یم  رادیب  باوخ  زا  حبـص  ناذا  زا  لبق  لومعم  قبط  همدخ  سیئر  .دریگ  ارف 
هب ناهگان  .دراد  همادا  فرب  شزیر  هک  یلاح  رد  هتـسشن  نیمز  يور  ینیگنـس  فرب  دنیب  یم  بجعت  لامک  اب  اّما  .دورب  راّوز  يور  هب 
یم ارف  ار  شدوجو  یبیجع  تشحو  .دشاب  هدش  فلت  فرب  امرس و  زا  خیـش  بانج  دنکن  دیوگ  یم  دوخ  اب  دتفا  یم  خیـش  بانج  دای 

رت مامت  هچره  یتعرـس  اب  مشاب ؟ تیلوؤسم  نیا  يوگ  باوج  هنوگچ  دـشاب  هدیـسر  یبیـسآ  ناشیا  هب  رگا  دـیوگ  یم  دوخ  اـب  .دریگ 
یم يروابان  بجعت و  لامک  اب  اّما  .دنک  یم  زاب  ار  رد  لفق  دور و  یم  ماب  تشپ  برد  فرط  هب  هلـصافالب  هدیناسر و  مرح  هب  ار  دوخ 

تروص طقف  هدومن و  شوپدیفـس  ار  وا  دوجو  ياپارـس  فرب  هک  یلاح  رد  .دشاب  یم  رکذ  لوغـشم  زامن  عوکر  رد  خیـش  بانج  دنیب 
نانچ نآ  تسادیوه و  دشاب  یم  لیام  نیمز  هب  عوکر  لاح  رد  هک  ناشیا 
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نیحلاص و لاح  تسا  نینچ  نیا  .هدـیدرگن  علطم  هدـیناشوپ  ار  شدوجو  رـسارس  هک  فرب  ندـمآ  زا  هک  دـشاب  یم  تدابع  قرغتـسم 
دنرب یم  تّذـل  یگدـنب  تدابع و  زا  نانچ  نآ  دـنوش  یم  تدابع  رد  قرغ  هک  یماگنه  لاعتم  راگدرورپ  صلخم  ناگدـنب  زا  نیلمک 

ناورهر زا  یکی  خیـش  بانج  هک  ییاج  نکم  بجعت  نک و  رکف  زیزع  هدـنناوخ  يا  امـش  سپ  .دـنوش  یم  هَّللا  يوساـم  زا  عطقنم  هک 
بـش يامرـس  زوس و  هک  دـشاب  یم  یگدـنب  تدابع و  رد  هلزان  هجرد  رد  هسیاقم  ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نامیالوم  بتکم 

یماگنه هدوب ، نینچ  نیا  نامیالوم  یلوا  قیرط  هب  سپ  دشاب ، يوسام  زا  ربخ  یب  فرب و  رد  ناشدوجو  ياپارس  نتفر  ورف  یناتسمز و 
یمن درد  ساسحا  دنـشک  یم  نوریب  ناشکرابم  ياپ  زا  ناکیپ  هک  ینامز  دوخ  دوبعم  اب  زاـین  زار و  رد  قرغتـسم  زاـمن و  لاـح  رد  هک 

.مدشن میاپ  زا  ریت  ندمآ  نوریب  زا  علطم  دنیامرف  یم  زامن  زا  دعب  دننک و 

یمدق یهن  نورب  رگ  سوَه  تالزنم  ز 

درک یناوت  ایربک  مرح  رد  لوزن 

ناد یم  نیقی  يرذگب  دوخ  یتسه  رگا ز 

درک یناوت  اپ  ریز  کلف  شرف و  شرع و  هک 

تسا كالاچ  ناورهر  لمع  نیا  کیلو 

درک یناوت  اجک  یناهج  نینزان  وت 
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خیش بانج  موحرم  یتیالو  فرصت  زا  رگید  یناتساد 

ار نادرم  ندش  لکشلا  دّحتم  نانز و  باجح  فشک  روتسد  يولهپ  هک  ینامز  دندومرف : مدینـش  ربنم  رد  خیـش  بانج  ذیملت  نامه  زا 
ناورکاپ عقوم  نآ  رد  .دـندومن  نصحت  عامتجا و  داشرهوگ  دجـسم  رد  يولهپ  نامرف  تفلاـخم  ناونع  هب  دهـشم  مدرم  دومن ، رداـص 

هک ار  یمدرم  داد  روتسد  دجـسم  هلئاق  عفر  يولهپ و  نامرف  اب  تفلاخم  مدرم و  نصحت  عفر  يارب  .دوب  دهـشم  سّدقم  رهـش  رادناتـسا 
یمخز دیهـش و  ار  مدرم  ردـقنآ  .دـندیناشک و  نوخ  كاخ و  هب  هداد و  رارق  هلولگ  تباـصا  دروم  دـندوب  هدومن  عاـمتجا  دجـسم  رد 

یکی هک  ییاج  ات  دندنامن  ناما  رد  نیمجاهم  ياه  هلولگ  بیسآ  زا  دندوب  هدرب  هانپ  دجسم  ياه  ناتسبش  هب  هک  ییاهنآ  یتح  دندومن 
هدش و درد  لد  هب  التبم  نامز  رورم  هب  ناورکاپ  هعقاو  نیا  زا  دعب  .تفای  ترهش  نوخ  دجسم  مان  هب  راتـشک ، ترثک  زا  اه  ناتـسبش  زا 

داهنـشیپ ناورکاپ  نایفارطا  زا  یـضعب  .دـندش  سویأم  یتح  زجاع  وا  هجلاعم  زا  ءاّبطا  دـیدرگ و  یم  رتدـیدش  وا  درد  لد  زور  هب  زور 
یم رفنت  تلاح  اب  دونش  یم  خیـش  مسا  ات  هیلاراشم  .دیامن  یم  هجلاعم  ار  جالعال  ضارما  هک  دشاب  یم  دهـشم  رد  یخیـش  هک  دندرک 
يور زا  .ددرگ  یم  لـمحت  لـباقریغ  دراذـگ و  یم  تدـش  هب  ور  ناـشیا  درد  لد  سپـس  .دـیرواین  نم  دزن  ار  هفیاـط  نیا  مسا  دـیوگ 

يو زا  دنیامن و  یم  وگزاب  ار  ناورکاپ  تیعقوم  هدیـسر و  خیـش  بانج  رـضحم  هب  نایفارطا  .دیروایب  ار  وا  دـیورب  دـیوگ  یم  يراچان 
فیرشت ياعدتسا 
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رتسب رد  ار  ناورکاپ  دوش  یم  وا  قاتا  دراو  هک  یتقو  .دوش  یم  رضاح  يو  نیلاب  رب  نایفارطا  قافتا  هب  خیش  بانج  .دنیامن  یم  ییامرف 
هدـیرب و ارم  ناما  درد  لد  نیا  اقآ  دـنک  یم  ضرع  ناشیا  دوش ؟ یم  هچ  ار  امـش  دـیامرف  یم  .دـنیب  یم  ندرک  هلان  لاـح  رد  يراـمیب 

دیامرف یم  دراذگ و  یم  ناورکاپ  مکش  يور  دوخ  ياصع  كون  اب  خیش  بانج  .هدومنن  نم  رد  يرثا  نیرت  کچوک  ءاّبطا  تاجلاعم 
ساسحا درد  رگید  اقآ  دنک  یم  ضرع  دسر  یم  ناورکاپ  مکش  هب  خیـش  بانج  ياصع  كون  یتقو  دنک ؟ یم  درد  تمکـش  ياجنیا 

غلبم دنروآ  یم  ار  ناشیا  کچ  هتسد  یتقو  .دیروایب  ارم  کچ  هتـسد  دیورب  دیوگ  یم  دزیخ و  یم  رب  دوخ  ياج  زا  عیرـس  .منک  یمن 
.دیامن یم  خیـش  بانج  میدقت  دـسیون و  یم  کچ  يور  دـشاب  ام  نامز  ناموت  نویلیم  زا 20  شیب  دـیاش  هک  نامز  نآ  ناموت   2000

.راکنا خیش  بانج  زا  رارصا و  ناورکاپ  زا  .میرادن  یجایتحا  لوپ  هب  ام  دیامرف  یم  هل  مظعم 

هک ما  هدینش  تسا  نینچ  هک  لاح  دیامرف : یم  خیش  بانج  .دیربب  فیرـشت  مراذگ  یمن  یهاوخن  يزیچ  نم  زا  ات  دیوگ  یم  ناورکاپ 
.دراد ار  نآ  بیرخت  دصق  دشاب  یم  زبس  دبنگ  مان  هب  يا  هداز  ماما  وا  رد  هک  دهشم  نابایخ  زا  یکی  ضیرعت  تهج  دهـشم  يرادرهش 

.دنیامن يریگولج  نآ  بیرخت  زا  هک  دیهد  روتسد 

ماما .دـنیامن و  هکلف  ار  هداز  ماما  فارطا  دـهد  یم  روتـسد  ناشیا  نتفر  زا  سپ  هدومن  لابقتـسا  خیـش  بانج  تساوخرد  زا  ناورکاـپ 
یقاب تروص  نامه  هب  لاح  هب  ات  نامز  نآ  زا  دنهد و  رارق  هکلف  طسو  رد  ار  هداز 
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نآ ترایز  هب  ناتسود  زا  یـضعب  اب  یناوج  ناوفنع  رد  مه  ریقح  دنوش و  یم  دنم  هرهب  هداز  ماما  نآ  ندومن  ترایز  زا  مدرم  هدنام و 
.میدش فرشم  هداز  ماما 

لد دـسرب  ناورکاپ  مکـش  هب  هدـش  هتخاس  بوچ  زا  هک  ییاصع  كون  تسا  یندرکرواب  اـیآ  دـسرپب  اـم  زا  يا  هدـنناوخ  رگا  رکذـت :
تـسد رد  هک  ییاـصع  اریز  تسا ؛ ناـسآ  لهـس و  رایـسب  مییوگ  یم  دـشخب ؟ افـش  هدـش  زجاـع  نآ  ياوادـم  زا  ءاـّبطا  هک  ار  يدرد 
دنوادخ دومرف  یم  تیادـه  اهراس  همـشچ  اهراز و  فلع  فرط  هب  ار  شنادنفـسوگ  نآ  طسوت  دوب و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

خیـش بانج  ياصع  رد  هلزان  هجرد  رد  دروآ ، یم  رد  اهدژا  تروص  هب  نوعرف  لباقم  رد  ار  اصع  نآ  دوخ  یلازیال  تردـق  اب  لاـعتم 
زبس دـبنگ  مان  هب  ناگداز  ماما  زا  یکی  رازم  راثآ  ظفح  هک  یتحلـصم  رب  انب  ار و  ناورکاپ  جالعال  مکـش  درد  ندرک  فرطرب  رثا  مه 

ثیدح انعم  نیا  دّیؤم  .دمان  یم  هَّللادنع » نم  تیالو   » ار نآ  هعیش  هک  ملاع  ءایـشا  رد  فرـصت  تسا  نیا  .دشخب  یم  افـش  ًاتقوم  دشاب 
نک لوقت  تنا  نوکیف و  نک  ءایـشألل  لوـقا  اـنا  یلثم  کـلعجا  یتـح  ینعطا  يدـبع  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یـسدق 

.(1)« نوکیف
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مالسلا هیلعاضر  ماما  هاگشیپ  رد  خیش  بانج  تیعقوم 

زا مدومن  دصق  ینامز  دندومرف : نم  هب  خیـش  بانج  يزور  هک  دندومرف  لقن  ربنم  رد  خیـش  بانج  موحرم  فورعم  نادرگاش  زا  یکی 
هک مدومن  هدهاشم  ایؤر  ملاع  رد  ماگنه  بش  .موش  نکاس  اجنآ  رد  تمیزع و  دشاب  یم  مدلوت  لحم  هک  ناهفـصا  هب  سّدقم  دهـشم 

رارق رهطم  ناویا  لباقم  نحـص  یقرـش  علـض  رد  دـندروآ و  ار  یللجم  تخت  دـنچ ، يدارفا  ماگنه  نیا  رد  .مشاب  یم  قیتع  نحـص  رد 
رب هدش و  امرف  فیرـشت  یـصاخ  توربج  لالج و  لامک  رد  مالـسلا  هیلع  ججحلا  نماث  ترـضح  هک  مدومن  هدـهاشم  سپـس  .دـنداد 

دراو یتوافتم  لاکـشا  اب  یفلتخم  ياه  هورگ  دـش و  زاب  نابایخ  يـالاب  تسب  يدورو  برد  ماـگنه  نیا  رد  .دـنتفرگ  رارق  تخت  يور 
نآ لباقم  زا  تیعمج  هوبنا  هک  یلاح  رد  .دندرک و  یم  روبع  راو  هژر  دندوب  هدومرف  سولج  ترـضح  هک  یتخت  ولج  زا  دـندش و  یم 
یم دـقفت  راهظا  دـشاب  یم  هرظان » هَّللا  نیع   » رهظم هک  یتیالو  هاگن  اب  اـهنآ  کـی  کـی  هب  تبـسن  ناـشیا  دـندرک  یم  روبع  ترـضح 

ار كرابم  تسد  یمارگ  دوجو  نآ  دیسر  شترضح  روضح  هب  یتقو  شیوخ  هرب  اب  يدنفسوگ  هماگنه  نآ  رد  مراد  دای  هب  .دندومرف 
هب تبسن  یهلا  تافص  یلجت  هک  ترضح  دقفت  محرت و  همه  نیا  لباقم  رد  نم  .دیشک  هرب  ردام و  تشپ  رب  ینابرهم  فطل و  يور  زا 

زا دوب  هدیسر  زورب  روهظ و  هصنم  هب  نم  يارب  باوخ  رد  هک  دشاب  یم  ناشیا  دوجو  رد  شیوخ  نیرئاز 
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سفن ثیدـح  دوخ  اب  متفر و  ورف  رکف  هب  مدـمآ و  دوخ  هب  ایؤر  نیا  زا  سپ  .مدـش  رادـیب  باوخ  زا  هدـمآ و  ناـجیه  هب  قوش  ترثک 
هاگراب زا  هدومن و  هرهب  یب  مالـسلا  هیلع  ججحلا  نماث  تیانع  فطل و  هنارک  یب  سونایقا  نیا  زا  ار  دوخ  تسا  راوازـس  ایآ  هک  هدومن 

زا شزوپ  ضرع  هدـش و  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  اذـل  .موش  ناهفـصا  دوخ  راید  راپـسهر  میامن و  رظن  فرـص  شترـضح  یتوکلم 
هدهاشم باوخ  رد  دوب و  میالوم  سولج  لحم  هک  یناکم  نآ  رد  ار  مربق  مگرم  زا  سپ  هک  مدرک  تیصو  هدومن و  شترضح  هاگرد 

.دنراپسب مکاخ  هب  هداد و  رارق  مدوب  هدومن 

لحم نامه  هب  خیـش  بانج  ربق  ترایز  هب  مدـش  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  الوم  تحاس  هب  فرـشت  هب  قفوم  هک  اـهراب  ریقح 
هَّللا تیآ  ترـضح  هک  ار  يراعـشا  هنیمز  نیا  رد  مدـید  راوزـس  .مدوـمن  هل  مظعم  يارب  زا  تمحر  بلط  لاـعتم  راـگدرورپ  زا  متفر و 

.میامن میدقت  کسم » هماتخ   » ناونع هب  هدورس  مالسلا  هیلع  ججحلا  نماث  حدم  رد  یناسارخ  دیحو  ياقآ  بانج 

تسا ناوضر  هضور  کشر  هک  هضور  نیا 

تسا نابرد  وا  هضور  رد  هب  ناوضر 

شیوخ خر  کئالم  نیمز  نیا  رب  دنیاس 

تسا ناویا  نیا  شرف  نیرب  شرع  نوچ 

تفگب دید و  درخ  يو  میرح  ناویا 

تسا ناگوچ  نیا  مخ  ردنا  کلف  يوگ 
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کُلف نزخم  نیا  رد  تسا  توکلم  ّرس 

تسا ناهنپ  ّقح  جنگ  كاخ  لد  رد  ای 

كاخ زکرم  رد  تسوت  لاخ  هطقن  نوچ 

تسا نادرگ  نیمز  درگ  نیرب  خرچ  نیا 

دوش ضرالا  تلزلز  اذا  دنچره 

تسا نابیتشپ  يادخ  ار  وت  هاگرخ 

دوش وت  فهک  گس  يدیحو  وچ  اهاش 

تسا نادرمناوج  زا  هک  ناهج  هب  دزان 

ضرالا تاملظ  یف  هَّللا  رون  یلع  مالسلا 
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( فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  رضحم  هب  یناهفصا  يدهم  ازریم  اقآ  هَّللا  تیآ  موحرم  یبایفرش 

ترـضح سلاجم  باتک  زا  ار  نآ  لصفم  ما و  هدینـش  هل  مظعم  هذـمالت  ناگدـیزگرب  زا  یکی  ناـسل  زا  ریقح  ار  ناتـساد  نیا  صخلم 
دهشم ینعی  رهش ؛ نیمه  لها  هک  متشاد  يداتسا  دنیامرف : یم  ناشیا  .میامن  یم  لقن  باتک  نیا  ناگدنناوخ  يارب  مالسلا  هیلع  يدهم 
ياراد یلوصا و  هیقف ، يدرم  هّرس .) هَّللا  سّدق   ) یناهفـصا يدهم  ازریم  موحرم  .درادن  یعنام  نوچ  میوگ  یم  ار  وا  مسا  .دوب  سّدقم 

مدوب و هتـسشن  وا  اب  هسلج  رازه  هس  لقاال  نم  .دـید  یم  ادـخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  .دوب  سرت  ادـخ  سانـشادخ و  يدرم  .دوب  فراعم 
ار راضح  دوب  يا  هسلج  ره  رد  وا  .درک  یم  ادخ  هجوتم  ار  راضح  ارم و  .دـناسرت  یم  ادـخ  زا  ارم  هک  تشذـگ  یمن  هسلج  هس  زگره 

.درک یم  داجیا  ادخ  رـضاح و  ناگدنب  نیب  یگدنب  دنویپ  .دومن  یم  ادخ  هب  راودیما  ای  دناسرت و  یم  ادخ  زا  درک و  یم  ادـخ  هجوتم 
.دومن لقن  میارب  ار  يا  هیـضق  .مربب  مان  مهاوخ  یمن  نآلا  هک  دوب  هدـش  تیبرت  یناگرزب  تسد  ریز  .دوب  ملع  يایرد  .دوب  یبیجع  درم 

یم هفسلف  بناج  هب  ار  وا  اه  یفـسلف  اه و  یمکح  زا  یعمج  .دورب  هار  مادک  هب  هک  دوب  هداتفا  يرکف  بارطـضا  رد  ناشیا  یتقو  کی 
كولـس ریـس و  هب  ار  وا  يا  هّدـع  .دـندناشک  یم  فوصت  نافرع و  قیرط  هب  ار  وا  اه  کلـسم  یفوص  اـفرع و  زا  یهورگ  دـندناشک و 

هک دوب  هدش  جیگ  وا  .مهد  حرش  مهاوخ  یمن  نم  یلو  تسا  هتفگ  نم  يارب  ار  اهنیا  همه  .دندناشک  یم  يرگید  صاخ 
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نآلا هک  یهار  نیمه  ینعی  تهاقف ؛ عرـش و  نتم  هار  هب  ار  وا  مه  يراوگرزب  کی  .مورب  ار  هار  مادک  .تسیچ  هار  ایادخ  .دـنک  راکچ 
نوذأم دوب  هدنز  ات  هتفگ و  نم  هب  هک  دوب  يرارـسا  ءزج  اهنیا  .دوب  هدنام  جیگ  اه  هار  نیا  نایم  رد  وا  .درک  یم  توعد  دنور  یم  اهقف 
ضرع مراد  بالط  هب  هک  یتدارا  صالخا و  ملع و  لها  راکفا  تیوقت  تهج  هب  تسا  هتفر  اـیند  زا  نوچ  نـآلا  اـّما  .میوگب  هک  مدوبن 
دنرذگ یم  يدام  تاوهش  اه و  تّذل  زا  .دننک  یم  یبیجع  يراکادف  اهنیا  نوچ  مراد ، ار  تدارا  تیاهن  اه  هبلط  نیا  هب  نم  منک ، یم 

دنناوخب سالک  هدزاود  هدیدج  سرادم  رد  دنناوت  یم  اهنیا  .دنراد  تمیق  یلیخ  اهنیا  .دـنناوخ  یم  سرد  اه  هسردـم  رد  دـنور  یم  و 
همه یلو  .دننک  تفایرد  تفگنه  ياه  لوپ  هام  ره  دنوش و  هعماج  دراو  رتکد  سدنهم و  ناونع  هب  سپـس  دـنوش  هاگـشناد  دراو  دـعب 
یم ار  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  هقف  دنزاس و  یم  اه  لقادح  اب  هسردم  ياه  قاتا  رد  .دنا  هتخادنا  رـس  تشپ  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  اهنیا 

هدنام ریحتم  دومرف  داتـسا ) موحرم   ) میوگ یم  اه  هبلط  يارب  ار  هیـضق  نیا  هکنیا  زا  ضرغ  دندومرف ) لصفم  ییاعد  زا  سپ   ) .دنناوخ
یمن مناریح ، زجاع و  ما ، هراچیب  ایادـخ  مدـش ، لسوتم  حـلاص  دوه و  ربق  رانک  فجن  مالـسلا  يداو  رد  زور  کی  .منک  هچ  هک  مدوب 

یم ار  اهنیا  یتقو   ) .ما هدش  ناریح  ما ، هدش  مگ  ایادخ  .امنب  نم  هب  ار  تسار  هار  َمیِقَتْـسُْملا » َطا  َرِّصلا  انِدْها   » .مورب هار  مادـک  هب  مناد 
ایادخ .مدیلان  مدرک و  زاین  زار و  ادخ  اب  دومرف  دش .) یم  یجتلم  ادخ  هب  لاح  نامه  رد  دـش و  یم  رهاظ  شنامـشچ  رد  کشا  تفگ 

.مناد یمن  ار  هار  منالیو ، ناریح و  منک ؟ هچ 
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اب ار  ترـضح  ینامـسج  دوجو  دوخ  .دندش  امرف  فیرـشت  هادـف ) انحاورا   ) هَّللا هّیقب  ترـضح  مدـید  تقو  کی  لاح  نیمه  رد  دومرف 
هنیس ریز  يزبس  راون  مدید  ناهگان  .دنداتسیا  نم  یمدق  تسیب  هلصاف  رد  دندروآ و  فیرشت  ترـضح  .مدید  يدام  ياه  مشچ  نیمه 

دق انراکنال و  قواسم  تیبلا  لها  انتقیرط  ریغ  نم  فراعملا  بلط   » .تسا هدش  هتشون  نینچنیا  رون  طخ  اب  مدید  .مدرک  هاگن  ترـضح 
نب هجح  هملک  و  قواسی .)  ) ای دوب  قواسم )  ) هملک ایآ  مناد  یمن  هک  تسا  یتدم  دومرف  یم  ناشیا  نسحلا » نبا  هجح  انا  هَّللا و  ینماقا 

فرح هزاجا  ترضح  یلو  .مدرک  طبض  مدناوخ و  مدرک ، هاگن  تفرگ ، مارآ  ملد  دومرف  ناشیا  .دوب  هدش  هتـشون  ءاضما  لثم  نسحلا 
زغم و تّحـص  لاح  رد  دومرف  ناشیا  .دندش  رود  مرظن  زا  ترـضح  دش  مرطاخ  شقن  مدید و  ار  هلمج  نیا  بوخ  یتقو  .دندادن  ندز 

.مدید مشچ  اب  ار  هادف ) انحاورا   ) هَّللا هّیقب  ترضح  ینامسج  تاماظن  همه  باصعا و  بلق و 

یهتنملا هردس  یبوط و  هرجش  رضان  ای  کیلع  مالسلا 

هنسح هیاهن  یف  لماکت  رمق 

هّدق هفاشر  یلع  بیضقلا  لثم 

هنیبج ءایض  نم  علطی  ردبلاف 

هّدخ قئاقش  یف  برغت  سمشلا  و 

اّمنأکف هرسأب  لامجلا  کّلم 

هدنع نم  اهّلک  هّیربلا  نسح 

.تسا نوزوم  شدق  ین  ناس  هب  هدیسر ، لامک  هب  ییابیز  هجرد  تیاهن  رد  هک  یهام 

.دوش یم  دیدپان  شا  هنوگ  یخرس  رد  دیشروخ  و  دشخرد ، یم  هدراهچ  بش  هام  نوچ  وا  يور  ییانشور ، زا 
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.تسوا زا  مدرم  ییابیز  نسح و  همه  هکنیا  لثم  هدش ، کلام  ار  ییابیز  لامج و  نسح و  همه 

نیکتسملا ّرطضملا  ثایغ  نیصحلا و  فهکلا  یلع  مالسلا 

میا هتسکش  دوخ  ام  وت ، هتسکش  يرخ  یم  رگ 

میا هتسخ  تخس  ام  يریذپ ، یم  هتسخ  رگ 

ار هتسب  راک  رگا  دیاشگ  یم  وت  فطل 

میا هتسب  تسود  يا  دوخ  تسد  هب  دوخ  ياپ  ام 

ام هک  ام  هب  نک  يرظن  امنهر  رضخ  يا 

میا هتسشن  تیوک  رس  رب  راظتنا  هب  يرمع 

قح هب  ناگتسب  يا  شیوخ  ناگتسر ز  يا 

میا هتسرن  دوخ  زا  هک  دینک  ام  هب  یفطل 
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ناحلاص زا  یکی  هرابرد  يا  هعقاو  لقن 

.دندش يرامیب  هب  التبم  هل  مظعم  يراگزور  .تسیز  یم  سّدقم  دهشم  رد  یگرزب  دندومرف : یم  مدینش  ربنم  لها  ناگرزب  زا  یکی  زا 
يا هبابطلا  ّقح  موسرم  قبط  راوگرزب  نآ  تفای  تّحـص  بیبط  ياوادم  زا  ناشیا  هک  یتدـم  زا  سپ  .تخادرپ  ناشیا  هجلاعم  هب  یبیبط 

زا نوچ  جـلاعم  بیبط  راوگرزب  نآ  رارـصا  زا  سپ  .دـندومن  يراددوخ  هبابطلا  ّقح  نتفرگ  زا  بیبط  نکل  دـندومرف  تیانع  ناشیا  هب 
تـسناد یم  ّقح  يذ  دوخ  هب  تبـسن  ار  بیبط  نوچ  راوگرزب  نآ  .دومن  یتمارک  ياـضاقت  ناـشیا  زا  دوب  علطم  راوگرزب  نآ  تیونعم 

دوعوم بش  دنتفگ  بیبط  ياقآ  .دـیروایب  فیرـشت  لزنم  هب  ءاشع  برغم و  زامن  ندـناوخ  تهج  بش  ادرف  دـندومرف  ناشیا  هب  راچان 
بیقعت لوغـشم  هک  یلاح  رد  زامن  زا  دـعب  مدومن  ادـتقا  ناشیا  هب  تعامج  هب  ار  برغم  زامن  هکنآ  زا  سپ  .مدیـسر  هل  مظعم  تمدـخ 

هب یبیجع  روط  هب  مشاب و  یم  يونعم  یناحور و  ملاع  کی  رد  متـسین و  مدوب  هتـسشن  هک  ناـکم  نآ  رد  رگید  هک  مدـش  هجوتم  مدوب 
هب متـشذگ و  دـندوب  قلعم  اـضف  رد  هک  ناگراتـس  ماـمت  زا  ینیعلا  هفرط  ندز و  مه  هب  مشچ  کـی  هب  میاـمن و  یم  دوعـص  ـالاب  يوس 

یقیـسوم زیگنا و  برط  ییاهادص  مشاب و  یم  زجاع  شنایب  زا  هک  مدومن  هدـهاشم  ییاه  هنحـص  .مدیـسر  زیگنا  لد  زاونلد و  ییاضف 
هک ییاه  یگدنزاون  نآ  لباقم  رد  دـنتخاون  یم  عمج و  اجکی  ار  ایند  ياه  یقیـسوم  مامت  رگا  هک  نانچ  نآ  .مدومن  یم  عامتـسا  راو 

َّنِإ  » هباثم هب  مدرب  یم  تّذل  دیسر و  یم  نم  شوگ  هب 
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میارب یلوزن  ریـس  هک  مدوب  ذّذـلتم  شخب  حور  یناـحور و  ياـضف  نآ  رد  دودـحم  یناـمز  .دوـب   (1)« ِریِمَْحلا ُتْوََصل  ِتاَوْصَأـْلا  َرَکنَأ 
رـس تشپ  هک  مدش  هجوتم  مدمآ و  دوخ  هب  ناهگان  هدومن و  یط  ار  یلوزن  ریـس  مدوب  هدومن  دوعـص  هک  يریـسم  نآ  زا  دش و  عورش 

.مشاب یم  زامن  بیقعت  لوغشم  هتسشن و  راوگرزب  نآ 

هدارا هک  اجک  ره  جراخ و  ندب  زا  ار  صخـش  حور  هک  دـندوب  حور  ءالخنا  تردـق  ياراد  راوگرزب  نآ  هک  دـندومرف  یم  بانج  نآ 
دشاب یم  یتیالو  تافرصت  ياه  هنومن  اهنیا  .دندنادرگ  یم  رب  صخـش  ندب  هب  تردق  نامه  اب  هرابود  .دنداد و  یم  ریـس  دندومن  یم 

.دهد یم  رارق  ناشیا  رد  دوخ  نذا  هب  حلاص  صلخم و  ناگدنب  تعاطا  یگدنب و  رثا  رد  دنوادخ  هک 
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هللا همحر  یناهفصا  هَّللا  تیآ  رضحم  هب  هسدقم  هیحان  زا  یعیقوت  نایب 

یناهفصا يدهم  ازریم  یجاح  هَّللا  تیآ  رّربم  نادرگاش  زا  یکی  اب  یناهفصا  نسحلاوبا  دّیـس  جاح  هَّللا  تیآ  يوگتفگ  زا  يا  هصالخ 
یم زیزع  ناگدـنناوخ  ضرع  هب  هدـش  لقن  ناشیا  زا  ربنم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  سلاجم  باـتک  زا  لـقن  هب  هللا  همحر 

: مناسر

جح مسارم  يادا  زا  سپ  .مدش  همظعم  هّکم  هب  فرشم  بجاو  جح  تهج  یـسمش  يرجه  لاس 1321  رد  دـنا  هدومرف  ربنم  رد  ناشیا 
موحرم .دندوب و  فجن  رد  هعیـش  میعز  دیلقت و  عجرم  یناهفـصا  هَّللا  تیآ  موحرم  نامز  نآ  رد  .مدیدرگ  تایلاع  تابتع  هب  فرـشم 

یناهفصا هَّللا  تیآ  موحرم  اب  یمق  هَّللا  تیآ  ياه  هدازاقآ  قیرط  زا  .دنتشاد  روضح  فرش  البرک  رد  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  هَّللا  تیآ 
.دندومن ریقح  هرابرد  رایسب  فطل  ناشیا  .مدومن  ادیپ  ییانشآ  قیفوت 

: دّیس موحرم  اب  يّرس  سلجم 

نآ زا  علطم  یـسک  هک  ددرگ  لدـب  ّدر و  ناشیا  نم و  نیب  یبلاطم  هک  دوب  هدـش  اـنب  .متفر  دّیـس  موحرم  لزنم  هب  یبش  یلبق  رارق  قبط 
هب ارماس  هنیدم و  نایعیـش  تیعقوم  هرابرد  یبلاطم  .دیماجنا  لوط  هب  سلجم  تعاس  هس  دودح  .دـیدرگ  رایغا  زا  یلاخ  سلجم  .دوشن 

تیمولظم هرابرد  نم  راتفگ  هجیتن  رد  .مدومن  يوردـنت  یمک  مدوب  هدـش  عقاو  تاساسحا  ریثأت  تحت  هک  یلاح  رد  .مدـیناسر  ضرع 
لاح نایعیش 
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رود مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  اهردـقنآ  مه  اـم  یلو  تسا  لوبق  ییوگ  یم  هک  ییاـهنیا  هتبلا  یبلح ! دـندومرف : .دروخ  مه  هب  ناـشیا 
يال هبال  زا  .دندروآ  دوب  ناشرس  يالاب  هک  ار  قودنص )  ) يا هچبالود  دندش و  دنلب  ناشیاج  زا  .میتسه  رکف  رد  هکنیا  ضرغ  .میتسین 
مه ام  هصالخ  : » دندومرف دنتسشن و  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  تکاپ  نآ  دندیسوب و  دندرک و  ادیپ  ار  یتکاپ  دوب  نآ  رد  هک  ییاه  تکاپ 
رما ییاهزیچ  فیرـشلا - ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رـصع یلو  ترـضح  راوگرزب -  نآ  میتسین .» رود  یلیخ  ییوگ  یم  وت  هک  روطنآ 

.مینک لمع  بوخ  هک  میراودـیما  هَّللا  ءاش  نا  .مینک  تعاطا  میهاوخ  یم  هدرک و  تعاطا  لاعتم  دـنوادخ  قیفوت  هب  زین  ام  دـندومرف و 
دّیس موحرم  هزاجا  اب  ار  ترابع  نآ  نیع  نم  هک  دوب  يذغاک  کی  تکاپ  نآ  لخاد  .مدومن  زاب  ار  تکاپ  .دنداد  نم  هب  ار  تکاپ  دعب 

: دوب هتشون  هقرو  يالاب  .متشون 

: مالسلا هیلع  هنامرف 

هب ام  هسدقم  هیحان  زا  ینالف  يا  وگب  كرـصنن ؛ نحن  سانلا ، جئاوح  ضقا  و  زیلهدـلا ، یف  کسلجم  لعجا  و  کسفن ، صخرا  هل  لق  »
(. هلب دندومرف : تسا ؟ صخش  نالف  ینالف  زا  روظنم  هک  مدرک  ضرع  دّیس  موحرم  هب  هتخانش  ار  صخش  نآ  نم  ًادعب  « ) .....دّیس

دّیس موحرم  هب  ار  ترضح  نامرف  وا  دنا و  هتـشون  ای  دنا  هدومرف  صخـش  نآ  هب  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) هَّللا هیقب  ترـضح 
.دوب هتشون 

ینعی نک ؛ نازرا  ار  تدوخ  کسفن ؛ صخرا  «، » وگب دّیس  هب  هل  لق  »
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ناشدوخ و ردـپ  دـننام  ار  ناشیا  اه  هبلط  .تشادـن  یناـبرد  برد و  دوب  همه  سرتسد  رد  دّیـس  یتسار  و  هدـب » رارق  همه  سرتسد  رد 
.دومن یم  راتفر  نانآ  اب  نابرهم  يردپ  دننام  تسناد و  یم  دوخ  دنزرف  دننام  ار  اه  هبلط  ناشیا 

.شاب و هتـشادن  راظتنا  قاتا  هکنیا  زا  هیانک  هدـب » رارق  تسولج  لحم  ار  بادرـس )  ) تا هناخ  زیلهد  زیلهدـلا ؛ یف  کـسلجم  لـعجاو  »
یصوصخ راک  یـصخش  رگا  .دوب  ورب ) وگ  یهاوخ  هک  ره  ایب و  وگ  یهاوخ  هک  ره   ) شا هناخ  زیلهد  رد  شـسولج  لحم  دّیـس  ًاعقاو 

.دوب ناگمه  سرتسد  رد  وا  سلجم  ّالا  دنک و  یگدیسر  صخش  نآ  راک  هب  ات  داد  یمن  هار  ار  یسک  عبر  کی  هقیقد  هد  تشاد 

«. مییامن یم  کمک  يرای و  ار  وت  ام  روآرب ، ار  مدرم  مومع  ياه  هتساوخ  اه و  تجاح  كرصنن ؛ نحن  سانلا  جئاوح  ضقاو  »

هدروآ مربب  ار  شمـسا  مهاوخ  یمن  هک  يا  هطـساو  نآ  هلیـسو  هب  هک  دوب  دّیـس  موحرم  هب  مالـسلا  هیلع  هَّللا  هیقب  ترـضح  نامرف  نیا 
.دوب هدش 

لها زا  نیعلطم  یضعب  لقن  هب  انب  دندوب  هدومن  يراددوخ  شرکذ  زا  نامز  نآ  رد  یلیلد  هب  هک  يا  هطساو  نآ  دنامن  هتفگان  حیـضوت :
.تسا هدوب ، نامز  نآ  نینمؤم  زا  يرایسب  دزن  رد  هدش  هتخانش  قوثو و  دامتعا و  دروم  هک  دشاب  یم  یفوک  دّمحم  خیش  بانج  اوقت ،

مشاه لآ  نم  يدهملا  اهیا  ای  الَا 

ِملاوعلا یف  نم  ّلک  يرجی  کلجا  نم  و 

انیحأف راظتنالا  لوطل  انتم  و 

مئامرلا یحم  نوکلا و  هایح  تنا  و 
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ندینشب دیاب  وت  فاصوا  همه  یک  ات 

ندیدن وت  يور  هتشگرس و  وت  يوک  رد 

یناهج قلخ  ات  هک  هدرپ  خر  رادرب ز 

ندید وت  يور  هدش  مشچ  مدق  هب  ات  رس 

میوج تاجک  لد  هدشمگ  يا 

میوج تالتبم  هک  تسد  رد 

هدیرپ نایشآ  رئاط ز  يا 

میوج تالب  هگماد  رد 

مزاس هراچ  تاود  هب  یهاگ 

میوج تافش  اعد  هب  یهاگ 

دنادن وت  درد  هراچ  یسک 

میوج تادخ  زا  رگم  نامرد 

یتفرن ارچ  لد  یپ  فتاه ) )

میوج تاجک  لد  ییاج  ره 
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شاّفک میرک  دّیس  اقآ  موحرم  زا  یناتساد 

زود هنیپ  میرک  دّیس  اقآ  موحرم  اب  هطبار  نیا  رد  یناتـساد  تشذگ ، باتک  نیا  رد  ًالبق  شرکذ  هک  ییاسک  دّمحم  دّیـس  جاح  موحرم 
.تشاد نت  لهچ  رازاب  اهرگنهآ و  هار  هس  نیب  رازاب  رد  یکچوک  هزاغم  میرک  دّیـس  اقآ  هک  نومـضم  نیدب  .دـندومن  لقن  ریقح  يارب 

ماگنه خیـش  موحرم  .دوب  دهاز  یـضترم  خیـش  اقآ  موحرم  میرک  دّیـس  اقآ  یمیمـص  ناتـسود  زا  یکی  .دوب  شفک  ریمعت  ناشیا  لغش 
مه اب  تفر و  یم  ناشیا  دزن  دوب  میرک  دّیس  اقآ  هزاغم  ریـسم  رد  هک  تعامج  زامن  يادا  تهج  نارهت  عماج  دجـسم  هب  باهذ  بایا و 

یناتسمز درس  زور  هک  دندومن  لقن  ریقح  يارب  میرک  دّیس  اقآ  موحرم  دندومرف  یم  دّمحم  دّیس  جاح  موحرم  .دنتسشن  یم  وگتفگ  هب 
فرط هب  یلاخ  تسد  اب  متـسب و  ار  هزاغم  برد  .دـماین  مغارـس  هب  يرتشم  بورغ  ماگنه  ات  مدومن  زاب  ار  هزاغم  برد  هک  حبـص  .دوب 
هدرک هیهت  ینان  لقادح  متـشادن  یلوپ  هک  ارچ  دش  یم  رتشیب  ما  ینارگن  مدش  یم  کیدزن  لزنم  فرط  هب  هچره  .مدش  راپـسهر  لزنم 

هک یلاح  رد  .مشیدنیب  يا  هراچ  مناوتب  دـیاش  متـسیاب  لزنم  کیدزن  هچوک  رانک  رد  مدـش  راچان  هک  اجنآ  ات  .مربب  ملایع  لها و  يارب 
متفرگ و ار  نان  هچقب  نم  .دشاب  یم  امش  يارب  نان  هچقب  نیا  میرک  دّیس  دومرف  دش و  رهاظ  ملباقم  رد  یصخش  مدوب  هتفر  ورف  رکف  هب 

میرک دّیـس  اقآ  دـنتفگ : هداوناخ  مدـش  لزنم  لخاد  هک  یماگنه  .مداتفا  هار  هب  لزنم  يوس  هب  تسیک  هک  صخـش  نآ  هب  هّجوت  نودـب 
.دنروخب ماش  هک  نک  رادیب  ار  اه  هچب  متفگ  ناشیا  هب  .دندیباوخ  یگنسرگ  تلاح  اب  اه  هچب  يدمآ ؟ رید  ارچ 

ص:149

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


رد میدـید  بجعت  لامک  اب  .هدـمآرد  رونت  زا  هزات  هکنآ  لثم  .تسا  مرگ  اه  نان  هک  میدومن  هدـهاشم  میدومن  زاـب  ار  هچقب  هک  یتقو 
هناحبـص تهج  حبـص  هدومن  عمج  ار  هرفـس  میدروخ و  اولح  نان و  نآ  زا  ار  ماش  یگمه  .دشاب  یم  اولح  يدایز  رادـقم  اه  نان  نایم 

دّیـس جاح  دومرف  نم  هب  دّیـس  موحرم  تسا ! یقاب  هتـشذگ  بش  رادـقم  هب  اولح  اه و  نان  هک  میدـید  بجعت  لامک  رد  میدومن و  زاـب 
میدومن زاب  ار  هرفس  هتفه  کی  زا  دعب  .دش  یمن  مک  زگره  میدرک و  یم  هدافتـسا  اولح  نان و  نآ  زا  ام  هتفه  کی  ات  نک  رواب  دّمحم 

زورید هک  تسا  نیا  تقیقح  دـنتفگ : ناشیا  دـش ؟ مامت  اولح  نان و  هک  دـش  هچ  مدیـسرپ  تیب  لها  زا  .دوبن  یقاب  اولح  نان و  زا  يرثا 
هچ .منک  یم  مامـشتسا  یبیجع  رطع  يوب  امـش  لزنم  زا  هک  تسا  هتفه  کی  دودـح  دیـسرپ  دـمآ و  ام  لزنم  هب  اه  هیاسمه  زا  یمناخ 

.مدومن لقن  ناشیا  يارب  ار  اولح  نان و  ناتـساد  یگداس  لامک  رد  مه  نم  هدرک ؟ رطعم  مه  ار  ام  لزنم  هک  تسامـش  لزنم  رد  يزیچ 
ام لزنم  زا  تکرب  نیا  تهج  نیمه  هب  .دندش  یم  علطم  نارگید  تسیاب  یمن  هک  دوب  يّرـس  نیا  دیاش  تفگ : میرک  دّیـس  اقآ  موحرم 

یلو ترـضح  تمدـخ  هب  هک  دوب  هدرک  ادـیپ  یتـیعقوم  میرک  دّیـس  اـقآ  موحرم  دومرف  یم  دّـمحم  دّیـس  جاـح  موـحرم  .تفر  نوریب 
.دش یم  بایفرش  مالسلا  هیلعرصع 
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مالسلا هیلعرصع  یلو  ترضح  رضحم  هب  راک  يزبس  سابع  يدهشم  فّرشت 

حیرفت دصق  هب  باجح  نودب  وا  هداوناخ  يزورون  دیع  دومن ، يرابجا  ار  نانز  یباجح  یب  دیسر و  تنطلس  هب  ناخاضر  هکنآ  زا  سپ 
موحرم دـیدش  ضارتعا  اب  ماگنه  نیا  رد  .دـندش  دراو  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  هب  هدومن و  ترفاـسم  مق  هب  تحایـس  و 

هب ار  عقوام  هدز و  فارگلت  نارهت  هب  هلـصافالب  هدـش و  جراخ  مرح  زا  اـهنآ  .دـندش  ور  هب  ور  يدزی  یقفاـب  یقت  دّـمحم  خیـش  جاـح 
لقن ًاحورشم  دوخ  ياج  رد  دیاب  دشاب و  یم  لصفم  نآ  حرش  هک   ) دیناسر مق  هب  ًاعیرـس  ار  دوخ  ناخاضر  .دندرک  شرازگ  ناخاضر 

.تفرگ رظن  ریز  دیعبت و  میظعلادبع  ترضح  هب  سپس  دومن  ینادنز  هداتسرف  نارهت  هب  متـش  برـض و  زا  سپ  ار  خیـش  جاح  و  دوش .)
اـشوک مالـسا  جیورت  رد  زور  بش و  دومن و  انب  يدجـسم  تدم  نیا  رد  دیعبت و  میظعلادبع  ترـضح  رد  لاس  هدزای  دودح  هل  مظعم 

هل مظعم  تمدخ  رد  دـیعبت  تدـم  نیا  رد  هک  دومن  لقن  میارب  دوب  ادـخ  يایلوا  زا  یکی  هک  راک  يزبس  سابع  يدهـشم  موحرم  .دوب 
هک دوب  نیا  رب  مسر  دوب  قلطم  یکیرات  رد  اه  هچوک  اـه و  هلحم  اـه  بش  نوچ  .میتفر  یم  غیلبت  تهج  یتاـسلج  هب  اـه  بش  .مدوب و 
ات دومن  یم  تکرح  یـسوناف  غارچ  اب  اهنآ  شیپاشیپ  زا  شک  غارچ  ناونع  هب  یـصخش  دنتفر  یم  یلحم  هب  هک  هاگنابـش  املع  مدرم و 

رد سابع  يدهشم  موحرم  دنیبب و  هار  رد  ار  دوخ  ياپ  شیپ  راوگرزب  ملاع  نآ  هکنآ 
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هدهاشم هل  مظعم  زا  یتامارک  تدم  نیا  رد  تفگ  یم  تشاد و  هدهع  هب  ار  ناشیا  یشک  غارچ  راختفا  هل  مظعم  دیعبت  لاس  هدزای  نیا 
اضاقت هنازجاع  ناشیا  زا  ًارارک  متسناد ، یم  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترـضح  هب  تبـسن  ار  ناشیا  تیعقوم  تدارا و  نوچ  .مدوب  هدومن 
لاسما سابع ! دندومرف : نم  هب  مدوب  ناشیا  تمدخ  رد  هک  يزور  .دنیامن  هئارا  ریقح  هب  ترـضح  نآ  ترایز  تهج  یهار  مدومن  یم 
نودب نآ  هب  راپـسب و  رطاخ  هب  میوگ  یم  وت  هب  هچنآ  .دـش  یهاوخ  ترـضح  ترایز  هب  قفوم  يوش و  یم  تایلاع  تابتع  هب  فرـشم 

ای یـسک  هب  هکنآ  نودـب  یتفرگ  وضو  يدرک و  ترایز  لسغ  هکنآ  زا  دـعب  يدـش  العم  يالبرک  دراو  یتقو  .اـمن  لـمع  داـیز  مک و 
هیلع هَّللا  هیقب  ترـضح  سّدـقم  ناکم  نآ  رد  .يور  یم  ترـضح  رـسالاب  ًامیقتـسم  يوش و  یم  رهطم  مرح  دراو  ینک  هّجوت  یناـکم 
یم سولج  ناشیا  رضحم  رد  بدا  عضاوت و  لامک  رد  دشاب ، یم  مالسلا  هیلعادهشلادیس  ترضح  رسالاب  زامن  دهشت  لاح  رد  مالـسلا 

موحرم سب  ییامن و  یم  اعد  سامتلا  هحفاصم و  ناشیا  اب  ینک و  یم  زارد  تسد  دیـسر ، مامتا  هب  ناشیا  زاـمن  هک  یماـگنه  .ییاـمن 
تابتع هب  مفرـشت  لیاسو  ییاسآ  هزجعم  قیرط  هب  لاـس  ناـمه  هل  مظعم  شیاـمرف  قبط  دوب  هدومن  لـقن  اـهراب  میارب  ساـبع  يدهـشم 
لخاد يونعم  یتلاح  اب  .مدش  رهطم  مرح  هب  فرـشم  تامدقم  زا  سپ  مدـش ، فرـشم  البرک  هب  هکنآ  زا  سپ  .دـیدرگ  مهارف  تایلاع 

ار مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترضح  دوب ، هدومرف  خیش  جاح  موحرم  هک  هنوگ  نامه  .متفر  رس  يالاب  فرط  هب  ًامیقتسم  مدیدرگ و  مرح 
لاح رد 

ص:152

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


ریبعت نیا  اب  مدـمآرد و  وناز  هب  قلطم  هَّللا  یلو  نآ  رـضحم  رد  عوشخ  عوضخ و  لامک  رد  رایتخا و  یب  .مدومن  هدـهاشم  زاـمن  دهـشت 
یمن ار  ییابع  نینچ  یتفر  یم  وجتـسج  هب  ملاع  برغ  قرـش و  رد  رگا  هک  مدومن  هدهاشم  شکرابم  شود  رب  ییابع  دومن  لقن  میارب 
حور یتوص  نینچ  زگره  هک  زیگنا  لد  یتوص  اب  ار  زامن  مالـس  نیرخآ  .مدومن  یم  يرامـش  هظحل  زامن  ندـش  مامت  راظتنا  هب  .یتفای 
مامتا هب  ترـضح  زامن  مدـش  نئمطم  هک  یماگنه  .مدینـش  مناج  شوگ  رـس و  شوگ  هب  مدوب  هدینـشن  مرمع  همه  رد  ازفا  لد  زیگنا و 

هحفاصم یلوبق  ناونع  هب  ار  ناشکرابم  ياه  تسد  ًالباقتم  مه  ناشیا  مدومن و  زارد  هحفاصم  ناونع  هب  ار  ملباقان  ياه  تسد  هدیـسر ،
، دوب ناشیا  كرابم  تسد  رد  میاه  تسد  هک  نامز  نآ  رد  .تفرگ  رارق  ناشیا  ياـه  تسد  رد  میاـه  تسد  .دـندروآ  ریقح  يوس  هب 

تـسد يونـش ! یم  هچ  وت  میوگ و  یم  هچ  نم  اّما  اعد .» سامتلا   » مدرک ضرع  رایتخا  یب  .دـناد  یم  ادـخ  طقف  مدوب  یملاوع  هچ  رد 
تیفیک و نآ  اب  یهام  نآ  يراد و  تسد  رد  ار  يا  هدـنز  یهام  ییوگ  وت  تشاد ، یـصاخ  یمرن  تفاـطل و  ناـنچ  نآ  كراـبم  ياـه 

دوجو رگید  دـش و  جراخ  متـسد  زا  كرابم  ناتـسد  یهاـم  نوچ  تیـصوصخ  ناـمه  اـب  .دوش  جراـخ  وت  تسد  زا  ناـهگان  تفاـطل ،
.دیدرگ بیاغ  مرظن  زا  مدیدن و  ار  شنینزان 

، ترـضح هکنآ  ترـضح و  نآ  رـضحم  هب  ندیـسر  هب  سابع  يدهـشم  ندرک  رابخإ  زا  ار  یقت  دّـمحم  خیـش  جاح  تلزنم  ماقم و  اّما 
هک نتفگ  اعد  سامتلا  ندومن و  هحفاصم  .دشاب  یم  دهشت  لاح  رد  زامن و  رد  رس ، يالاب 
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.دشاب یم  مالسلا  هیلع  مظعالا  هَّللا  هیقب  رضحم  هب  هل  مظعم  تیعقوم  برقت و  زا  فشاک  دتفا ، یم  قافتا  نامز  هدنیآ  رد 

متفگ یلمجم  هصق  نیا  لصفم  زا  نم 

لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت 

« یهتنملا هردس  یبوط و  هرجش  رضان  یلع  مالسلا  »

قارف يایرد  هقرغ  ام  یتشک  دش  هک  ات 

ام لحاس  دوب  وت  لاصو  يوک  رس  رب 

تسود هرهچ  یمد  مینیبب  هک  يدیما  هب 

ام لمحم  ادخ  رهب  نارم  دنت  نابراس 

ناهج نابوخ  ورسخ  يا  نسحلا  نب  هجح 

ام لماش  امش  فطل  دوش  دیما  مراد 
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رصاعم نیحلاص  زا  یکی  يدنبرد  اضر  دّیس  اقآ  مالسالا  هجح 

ادـخ و يایلوا  زا  یکی  هک  یجواـس  گرزب  اـقآ  خیـش  اـقآ  هَّللا  تیآ  رـضحم  زا  سفن  بیذـهت  كولـس و  ریـس و  قیرط  رد  هل  مظعم 
هزیگنا هدومن و  فرـص  قلخ  هب  تمدـخ  هار  رد  ار  دوخ  رمع  هدرب و  يرفاو  ياه  هرهب  هتـسیز  یم  نارهت  رد  هدوب و  هَّللا  یلا  نیکلاـس 
ناشیا اب  تسلاجم  .دوب  قالخا  ملعم  اوقت و  هوسا  اـنعم  ماـمت  هب  وا  .تشادـن  شرادرک  راـتفگ و  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تیاـضر  زج  يا 

اب هطبار  رد  یثحب  دوب ، هدـش  لصاح  میارب  ناشیا  رـضحم  رد  روضح  قیفوت  هک  يزور  .تخادـنا  یم  لاعتم  دـنوادخ  دای  هب  ار  ناسنا 
؟ ییامنب لاعتم  راگدرورپ  دوجو  هب  نیقی  ات  منک  نایب  تیارب  ار  یلمع  دیحوت  ینعم  یهاوخ  یم  دـندومرف : .دـش  حرطم  یهلا  دـیحوت 
هب ندیسر  راظتنا  نیرفاسم  .دوب  تکرح  رد  يدصقم  يوس  هب  ایرد  رد  يا  هنیفس  دندومرف : .مشوگ  اپ  ات  رـس  دییامرفب ، مدرک : ضرع 
زا رود  .تفرگ  یشکدوخ  هب  میمـصت  دوب  نآ  عفر  زا  زجاع  هک  یلکـشم  لیلد  هب  یـصخش  نیرفاسم  نیب  رد  .دندیـشک  یم  ار  دصقم 

دایرف دوب  هعقاو  نیا  رظان  هشرع  رد  هک  يدرف  .تخادـنا  اـیرد  هب  ار  دوخ  هشرع  زا  دـیناسر و  یتشک  هشرع  هب  ار  دوخ  شناگتـسب  رظن 
رد .دنتخیر  ایرد  هب  قیرغ  تاجن  تهج  هب  رت  مامت  هچره  یتعرس  اب  یتشک  يادخان  روتسد  هب  ناصاوغ  .داتفا  ایرد  هب  رفن  کی  دیشک 
هب هداد  تاجن  ار  قیرغ  ناصاوغ  یهاتوک  تّدـم  زا  سپ  دـندوب ، هتـشاذگ  يراز  هیرگ و  هلان و  هآ و  يانب  قیرغ  ناـیفارطا  هک  یلاـح 

اب وا  ندید  زا  سپ  هدش  عمج  قیرغ  قمر  یب  ندب  فارطا  هب  یلاحشوخ  اب  نایفارطا  .دندروآ  یتشک  نورد 
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رگد نآ  .تسین و  نم  رهوش  تفگ  یم  يرگید  .تسین  نم  ردـپ  نیا  تفگ : یم  یکی  هدرک ، هاگن  رگیدـکی  هب  زیمآ  بجعت  یهاـگن 
وت دندیـسرپ : وا  زا  تفاـی  زاـب  ار  دوخ  یتمالـس  دـنداد و  رارق  هجلاـعم  تحت  ار  قـیرغ  هکنآ  زا  سپ  .تسین  نم  ردارب  نیا  تفگ  یم 
رد دصقم  يوس  هب  هدش  یتشک  رب  راوس  تراجت  دصق  هب  مشاب  یم  رهش  نالف  یلاها  زا  نم  تفگ  تسیچ ؟ وت  تشذگرـس  یتسیک و 

راگدرورپ هب  مدومن و  دـیما  عطق  طئاسو  همه  زا  نم  .دومن  نوگژاو  اـیرد  رد  ار  اـم  یتشک  يدـیدش  ناـفوط  ناـهگان  مدوب ، تکرح 
يدـنبرد ياـقآ  موحرم  .منیب  یم  یتـشک  نیا  نورد  امـش  روـضح  رد  ار  دوـخ  نـآلا  مدـیمهفن و  يزیچ  رگید  .مدـش  لـسوتم  لاـعتم 

یصخش دنک و  ادیپ  لاکتا  لاعتم  دنوادخ  رب  يدیماان  لاح  رد  یتشک  یلاها  زا  يدرف  .دنک  نوگژاو  ار  یتشک  نافوط  دیاب  دندومرف :
تاجن یمتح  گرم  زا  ار  وا  دـننک و  دروخرب  یلبق  قیرغ  هب  ناصاوغ  نامزمه  دزادـنیب و  اـیرد  هب  ار  دوخ  یناگدـنز  زا  دـیماان  رگید 
تاجن دنوادخ  زا  هک  ار  یکی  لاعتم ؟ راگدرورپ  یلازیال  تردق  زج  هداد  طبر  کیدزن و  مه  هب  ار  قیرغ  ود  نیا  یتردـق  هچ  .دـنهد 
ناتساد نیا  نایب  اب  دندومرف : سپـس  .دهد  رارق  يرگید  تاجن  هلیـسو  هدومن  باختنا  ار  گرم  هک  ار  يرگید  دهد و  تاجن  هتـساوخ 

؟ يدومن هدهاشم  ار  لاعتم  راگدرورپ  لد  هدید  اب  و  يدیسر ؟ دیحوت  تقیقح  هب  ایآ 
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یقتم بساک 

نسح دّیـس  اقآ  موحرم  مان  هب  تشاد ، هزاغم  نشلگ  مامح  هلحم  رد  دوب   (1)« هَّللا بیبح  بساکلا   » قادـصم هک  ییاه  بساک  زا  یکی 
هب شورف  نغور  يرجات  لاس 1320  یناهج  مود  گنج  نامز  رد  هک  دومن  لقن  ریقح  يارب  .دوب  اوقتاب  نیدـتم و  یبساک  وا  يوسوم ،

ار نآ  لوپ  يرادیرخ و  ار  نغور  بلح  یس  متفر و  رجات  نآ  هزاغم  هب  .دومن  یناویح  نغور  بلح  یس  داهنشیپ  هعجارم و  بناج  نیا 
هب رـضاح  رگا  داد  ماغیپ  رجات  هلماعم  زا  دعب  زور  .دتـسرفب  هدنب  يارب  ار  اه  نغور  روکذم  رجات  هک  دش  رارق  مدومن و  تخادرپ  ًادـقن 

ماغیپ ناشیا  هب  .دییامن  رظن  فرـص  اه  نغور  زا  مهد و  یم  امـش  هب  دیا  هدومن  يرادـیرخ  هک  ار  یتمیق  ربارب  ود  یـشاب ، هلماعم  خـسف 
سپ .دیهد  لیوحت  ار  اه  نغور  رتدوز  هچره  .مشاب  یمن  نآ  هلاقا (2)  هب  رضاح  ما و  هدومن  يرادیرخ  امـش  زا  ار  اه  نغور  هک  مداد 

دیامن يرادـیرخ  قباس  تمیق  هب  نغور  ولیک  مین  رادـقم  دـناوت  یم  يا  هداوناخ  ره  مدومن  مالعا  متفرگ  لیوحت  ار  اه  نغور  هکنآ  زا 
هب لحم  یلاها  نیب  رد  دوب  ولیک  هدفه  یبلح  ره  هک  ار  نغور  بلح  یـس  لک  .دوب  هدومن  یقرت  ربارب  نیدـنچ  هب  نغور  هک  یلاح  رد 

.مدومن میسقت  هدش  يرادیرخ  تمیق 

يدنزرف موحرم  نآ  هب  ادخ  قلخ  هب  تمدخ  نالک و  دوس  زا  تشذگ  تدهاجم و  نیا  لباقم  رد  مه  لاعتم  دنوادخ  منک  ضرع  دیاب 
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دوخ نارقا  نیب  رد  يا  هنومن  یـسیردت و  ياه  هنزو  زا  یکی  هزوح و  يالاب  حطـس  نیـسردم  زا  یکی  مق  رد  زورما  هک  دومرف  تیاـنع 
رد يدایز  تاکرب  أشنم  شدوجو  هک  تسا  ینارهت  يوسوم  لوسر  اقآ  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ماـن  هب  مق  هیملع  هزوح  رد 

.دشاب یم  بالط  نیب 

تاداـقتعا رب  دـیزم  نآ  حرـش  هک  دومن  لـقن  ریقح  يارب  دوـب  هداـتفا  قاـفتا  ناـشیا  صخـش  يارب  هک  ار  يرگید  هعقاو  هطبار  نیا  رد 
: تسا نیا  هعقاو  حرش  .ددرگ  یم  هدنناوخ 

هب هچره  مدش و  يدیدش  درداپ  هب  التبم  دوب  هدرک  تیانع  يدـنزرف  دـنوادخ  مدوب و  هدـش  لهأتم  هکنآ  زا  سپ  یناوج  رد  دـندومرف 
منار هب  میاهاپ  قاس  هک  ییاج  هب  ات  دـش  یم  هدوزفا  میاپ  درد  تدـش  رب  زور  هب  زور  متفرگ و  یمن  يا  هجیتن  مدومن  یم  هعجارم  اّبطا 

یتدـم .دـنتفرگ  یم  لوک  هب  ارم  مناگتـسب  میامن  هعجارم  متـساوخ  یم  یبیبط  هب  ًانایحا  رگا  مدـیدرگ و  زجاـع  نتفر  هار  زا  دـیبسچ و 
لاصیتسا نیع  رد  یبش  .متفرگن  هجلاعم  اب  هطبار  رد  يا  هجیتن  نیرتمک  مدومن و  هنیزه  متـشاد  هیامرـس  هچنآ  .تشذگ و  لاونم  نیدب 

هیامرس نداد  تسد  زا  یفرط  زا  لایع ، لها و  تیلوؤسم  فرط  کی  زا  .مدیشیدنا  یم  شیوخ  رما  تبقاع  هب  مدوب و  هتفر  ورف  رکف  هب 
مدوجو هب  یناـفوط  نوچ  یگدـنز  لّوا  یناوـج و  رد  تالکـشم  نیا  هکنیا  همه  زا  رتـالاب  نداـتفا و  اـپ  زا  تبیـصم  یفرط  زا  بسک و 

مراوگرزب ّدـج  مدـش و  دوخ  یب  دوخ  زا  هدومن ، سویأم  یناگدـنز  زا  دوب و  هدـینادرگ  لزلزتم  ار  ما  يدوجو  ناکرا  هدروآ و  موجه 
کشا هک  یلاح  رد  هداد  رارق  بطاخم  ار  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح 
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مدوجو هک  یلاح  رد  میوگ .» یم  ازسان  ار  وا  دّیس ، دیوگب  نم  هب  یـسک  ادرف  زا  رگا  هادج ! ای  : » مدرک ضرع  دوب  يراج  منامـشچ  زا 
راوگرزب ییاقآ  هک  مدش  هجوتم  ناهگان  .مدوب  باوخ  رد  رادقم  هچ  مناد  یمن  .متفر  باوخ  هب  دوب  هتفرگ  ارف  هودنا  مغ و  رـسارس  ار 

وـضو ورب  زیخرب  يدرک ؟ هک  دوب  یطلغ  هچ  نیا  دّیـس  : » دندومرف ددـشت  اب  هداتـسیا ، ملباقم  رد  تینارون  تبیه و  تمظع و  لامک  رد 
تـسد تروص و  .متفر  ضوح  فرط  هب  وضو  دصق  هب  همیـسارس  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  تشحو  زا  نم  ناوخب .» ار  تزامن  ریگب و 

مباوخ ایآ  دوبن ! تکرح  لباق  میاپ  هک  نم  متفگ  دوخ  اب  مشکب  اپ  حسم  متساوخ  یم  هک  یماگنه  .مدیشک  رس  حسم  .متـسش  ار  میاه 
ار میاپ  حسم  .مدیدرگ  عقاو  مراوگرزب  ّدج  يافـش  هّجوت و  دروم  هک  مدش  نئمطم  مرادـیب  هک  مدومن  نیقی  هکنآ  زا  سپ  مرادـیب ؟! ای 
زا هدومن و  يرازگـساپس  دوب  هدرک  تیانع  لاعتم  دنوادخ  هک  یتمالـس  تمعن  زا  زامن  زا  سپ  .مدـش  حبـص  زامن  لوغـشم  مدیـشک و 

هدنزومآ يدـنپ  ناتـساد  نیا  ندـناوخ  زا  زیزع  ناگدـنناوخ  هک  مراد  راظتنا  .مدومن  یهاوخرذـع  دوخ  راوگرزب  ّدـج  زا  مدوخ  هتفگ 
نیملاعلا بر  نیمآ  .دنیامن  رتشیب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  تبسن  ار  ناشتالسوت  دنیامن و  تفایرد 
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دوخ نیرکاذ  زا  یکی  هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعابا  ترضح  فطل 

ابرلد توص  زا  معا  ییابیز  نیا  .دیامن  یم  تیانع  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  دنوادخ  هک  دشاب  یم  یهلا  ياه  تبهوم  زا  یکی  ییابیز ،
؛ لامجلا ّبحی  لـیمج و  هَّللا  نا  : » هدـش تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  هک  ناـنچ  دـشاب ؛ یم  اـبیز  هرهچ  اـی  اـنعر و  تماـق  دـق و  اـی 

مالـسلا هیلع  موصعم  زا  نآرق  تئارق  هرابرد  زین  و  تسا .) ییابیز  قلاـخ  ینعی  « ) دراد تسود  ار  ییاـبیز  تساـبیز و  لاـعتم  دـنوادخ 
ناگدـنناوخ رد  وکین  توـص  هک  روـط  ناـمه  دـینک .» توـالت  اـبیز  همغن  اـب  ار  نآرق  نسحلا ؛ توـصب  نآرقلا  اوؤرقا  : » هدـش تیاور 

زیگنا و لد  تامغن  اـب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناحادـم  نارکاذ و  ًاـصوصخ  دـنیامن ؛ یم  يرادرب  هرهب  نآ  زا  هک  تسا  يا  هیاـمرس 
يدـهم دّیـس  جاح  موحرم  اتـسار  نیا  رد  .دنـشخب  یم  یـصاخ  یمرگ  روش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـقآ  سلاـجم  هب  دوخ  نیزح 

دندوب ناتسود  زا  مالسلا  هیلعادهشلا  دّیس  ترضح  نیرکاذ  زا  یکی  دندومن  لقن  دش  نایب  باتک  نیا  هتـشذگ  رد  شرکذ  هک  يزارخ 
یگدنز تشاد و  رارق  یلام  هقیـضم  رد  رطاخ  نیا  هب  دش و  یم  توعد  تردن  هب  وا  زا  تهج  نیمه  هب  دنتـشادن و  یبولطم  يادص  و 

هیلع هَّللادبعابا  ترضح  رضحم  هب  هناقداص  تمدخ  تسا  يرمع  هک  وت  متفگ  دوخ  اب  يزور  تفگ  یم  وا  .تشذگ  یم  یتخـس  هب  وا 
رانک رد  موش و  فرـشم  تایلاع  تابتع  هب  متفرگ  میمـصت  اذـل  ینارذـگب ؟ یتخـس  هب  ار  راگزور  دـیاب  ارچ  يا ، هداد  ماـجنا  مالـسلا 

زا اعد و  هبق  ریز  رد  ترضح  نآ  حیرض 
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زا سپ  مدیناسر و  تایلاع  تابتع  هب  ار  دوخ  میمصت  نیا  اب  .مبای  ییاهر  یناگدنز  لکشم  نیا  زا  ات  میامن  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ 
هب جراخ و  رهطم  مرح  زا  نآ  زا  سپ  .مدومن  اّنمت  لاـعتم  راـگدرورپ  زا  ار  دوخ  هتـساوخ  یهلا ، تمحر  رهظم  نآ  هبق  ریز  رد  لـسوت 
زا سپ  .مدش  يدیدش  یگدروخامرـس  هب  التبم  ماگنه ، حبـص  .مدیناسر  حبـص  هب  ار  بش  مدومن و  تعجارم  شیوخ  تنوکـس  لحم 

لوبق لباق  مه  نم  دوخ  يارب  رگید  هک  داهن  تماخو  هب  ور  میادص  دـیدرگ و  رت  فیعـض  ما  هرجنح  یتوص  ياهرات  اوادـم  هجلاعم و 
ضرع مداد و  رارق  بطاـخم  ار  ترـضح  عادو ، تراـیز  زا  دـعب  مدومن  نارهت  يوس  هب  تاـبتع  زا  تکرح  دـصق  هکنآ  زا  دـعب  .دوـبن 

یم ار  امـش  تبیـصم  رکذ  نآ  اب  هک  ییادص  رادقم  نیا  دوبن  راوازـس  مدـش ، بایفرـش  امـش  ترایز  هب  يدـیما  هب  نم  ناجاقآ  مدومن :
هب يدـیماان  اب  لاح  ره  رد  .دـیامن  یمن  توعد  امـش  يازع  سلاـجم  هب  ارم  یـسک  رگید  لاـح  نیا  اـب  دوش ! دراو  همطل  نآ  هب  مدومن 
اب هک  یماـگنه  .متفر  دوخ  یگتفه  سلجم  نیلّوا  هب  دیـسر  ماـمتا  هب  دـیدزاب  دـید و  تامدـقم  هکنآ  زا  سپ  .مدومن  تعجارم  نارهت 

هدش هچ  مدیسرپ  تبیصم  رکذ  مامتا  زا  دعب  .داتفا  نیعمتـسم  رد  يا  هلولو  روش و  مدومن  تبیـصم  رکذ  هب  عورـش  دوخ  هتفرگ  يادص 
نیا امـش  ندـناوخ  هضور  ًالبق  دـنداد  باوج  .دـش  یمن  ادـیپ  امـش  رد  یلاح  روش و  نینچ  نیا  مدومن  یم  تبیـصم  رکذ  نم  ًالبق  هک 
دّیس ترضح  يازع  رکذ  رد  ار  ام  همه  هک  هدش  هتفهن  يزیچ  هچ  امـش  همغن  توص و  رد  هک  میناد  یمن  .تشادن  ریثأت  هبذاج و  نینچ 

ره دندوب  سلجم  نآ  رد  هک  یصاخشا  .دومن  دوخ  یب  دوخ  زا  مالسلا  هیلعادهشلا 
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هب زور  دـش و  یم  اپرب  یبـالقنا  روش و  متفر  یم  هک  یـسلجم  ره  هب  .دـندومن  توعد  هاـم  هتفه و  رد  ینیعم  زور  يارب  ارم  ناشمادـک 
یتحار یناگدـنز  قیرط  نیا  زا  دـنامن و  یقاب  یتقو  مه  نم  دوخ  يارب  رگید  هک  دـیدرگ  یم  رتشیب  ناگدـننک  توعد  دادـعت  رب  زور 

يادص رد  يا  هبذاج  دومن ، نم  ّقح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعابا  اقآ  رطاخ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  یفطل  نیا  زا  .مدومن و  ادـیپ 
رد وا  زا  هشیمه  لاـعتم  راـگدرورپ  فطل  نیا  ساـپ  هب  هدومن و  بوذـجم  هدز و  تفگـش  ارم  نیعمتـسم  هک  داد  رارق  نم  يادـص  یب 

.مشاب یم  ساپس  رکشت و 

« هتاکرب هَّللا و  همحر  هّمالا و  تاجن  باب  هعساولا و  هَّللا  همحر  ای  کیلع  مالسلا  »
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هقداص ياهایؤر  زا  یضعب  رکذ  رد 

، هرهاب تامارک  هرهاظ و  تاماقم  بحاص  یقتم ، ملاع  ردـقلا و  لیلج  دّیـس  زا  تسا  ییاـیؤر  (1) هقداص ياهایؤر  زا  یـضعب  رکذ  رد 
يدّیـس نامه  نیا  دـنارذگ و  یم  ینکراخ  زا  راوگرزب  ملاـع  نیا  ار  دوخ  شاـعم  رارما  هک  نکراـخ  هب  فورعم  یفجن ، مشاـه  دـّیس 

.يا هتـشذگ  ایند  زا  هدرک و  تمه  اقآ  درک : ضرع  دّیـس  اب  دروخرب  رد  دـش ، فرـشم  فرـشا  فجن  هب  هاشردان  هک  ینامز  هک  تسا 
«. هتشذگ ترخآ  زا  هک  هدومن  ردان  ار  تمه  هکلب  : » دومرف هاشردان  هب  دّیس 

تقرس هب  ار  وا  فجن  رارشا  زا  یضعب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راوز  زا  یصخش  لوپ  هسیک  هک  تسا  نآ  ایؤر  نیا  لیـصفت  يراب 
باوخ رد  ار  الوم  ماگنه  بش  .دوش  یم  لسوتم  یجتلم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  هب  ناریح  لاح و  ناشیرپ  هراچیب  نآ  هدرب ،

زا دـعب  درم  نآ  .هاوخب  وا  زا  ار  دوخ  لام  يدـید  اجنآ  رد  ار  سک  ره  ورب و  عضوم  نالف  رد  تقو  نالف  دومرف : وا  هب  ترـضح  .دـید 
لام هبلاطم  هنوگچ  .دشاب  یم  راک  نیا  اب  یفانم  ناشیا  ماقم  تفگ  دوخ  اب  .دید  اجنآ  رد  ار  روکذم  دّیس  تفر و  ناکم  نآ  هب  يرادیب 

.دندومرف ییامنهار  دّیس  نامه  هب  ار  وا  ترضح  باوخ  رد  زاب  .دش  لسوتم  هرابود  .تشگرب  سویأم  اذهل  میامنب !؟ ناشیا  زا  ار  دوخ 
نامه هب  ار  وا  ترـضح  باوخ  رد  زاب  .دش  لسوتم  راب  نیموس  يارب  .دومنن  ادیپ  راهظا  تردق  دیـسر و  دّیـس  تمدـخ  هب  يرادـیب  رد 

نایب رد  تفگ : دوخ  اب  يرادیب  زا  دعب  .دومرف  ییامنهار  دّیس 
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دّیس .دومن  ضرع  دّیس  هب  ار  هعقاو  نایرج  تفر و  ناکم  نآ  هب  اذهل  .دشاب  يّرـس  رما  نیا  رد  دیاش  .تسین  یتمالم  هک  دّیـس  هب  هعقاو 
ار وت  لوپ  هکنآ  اـت  اـیب  دجـسم  هب  رهظ  ادرف  تفگ  وا  هب   (1)« مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  يّدج  قدص  : » دومرف دینـش ، نخـس  نیا  نوچ 

هزات هعقاو  دنتسناد  یم  نوچ  مدرم  .دنوش  رضاح  دجـسم  رد  مدرم  رهظ  ادرف  هک  داد  رد  الَـص  فجن  لها  هب  دّیـس  يدانم  سپ  .مهدب 
ربنم رب  سپس  .دومن  ادا  تعامج  هب  ار  رصع  رهظ و  زامن  دّیـس  بانج  .دندمآ  عمج  قساف  لداع و  لهاج و  ملاع و  زا  هداتفا  قافتا  يا 
کی هزاغم  هب  .متفر  دادـغب  هب  يزور  .مدوب  نکاس  نیمظاک  رهـش  رد  ینامز  نم  دیـشاب ، هاگآ  دـینادب و  سانلا ! اهیا  دومرف : دـمآرب و 
هدـعو .مدـش  راکهدـب  وا  هب  مهرد  کی  مداد  وا  هب  هک  یلوپ  زا  مدـیرخ و  وا  زا  یـسنج  .مدومن  هعجارم  سنج  دـیرخ  تهج  يدوهی 

وا هزاغم  هب  يدوهی  یهدب  تهج  مدومن ، هعجارم  دادغب  هب  هک  یتدم  زا  دعب  .مزادرپب  ار  وا  بلط  دادـغب  هب  يدـعب  تعجارم  رد  مدرک 
لخاد هب  برد  هنزور  زا  ار  مهرد  نآ  مدـش و  هزاـغم  کـیدزن  .هتفر  اـیند  زا  يدوـهی  هک  دـش  مموـلعم  .مدـید  هتـسب  ار  هزاـغم  .مـتفر 

نیِد زا  نم  دوش و  یم  فرصتم  مه  ار  مهرد  نآ  دیامن ، یم  فرصت  ار  هزاغم  ثاثا  هک  یماگنه  وا  ثراو  هک  نامگ  نیا  هب  .متخادنا 
هک مدـید  ناـنچ  متفر ، ورف  باوخ  هب  هک  ماـگنه  بش  .متفر  دوخ  لزنم  هب  متـشگرب و  نیمظاـک  هب  سپ  .میآ  یم  نوریب  يدوـهی  نآ 

باتک باسح و  هب  نیرخآ  نیلّوا و  قلخ  هدش و  اپرب  تمایق 
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ره هب  .دیآرب  دـناوتن  نآ   (2) راشعا زا  يرـشع  هدـهع  زا  يدـحا  هک  مدـید  نانچ  ار  نآ  تاـبقع  فقوم و  نآ   (1) لاوها .دندمآرد و 
َناک اهُدِراَو  اَّلِإ  ْمُکنِم  نِإَو  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دـنداد  روبع  طارـص  رب  ارم  لزانم  زا  روبع  لحارم و  یط  زا  سپ  لاح ،

ار نآ  تیاهن  تیادـب و  هک  دوب  هدـش  هدیـشک  منهج  يالاب  رب  وم  نوچ  یهار  .مدـید  هچ  هک  میوگ  هچ   (3)« ًاّیِضْقَم ًاْمتَح  َّکِبَر  یَلَع 
رب قیالخ  هک  ما  هتفگن  کی  رازه  زا  منک  هیبشت  شتآ  زا  ییاـیرد  هب  ار  نآ  رگا  هتخورفارب ، نآ  ریز  رب  منهج  شتآ  دـناد و  یم  ادـخ 

هیلع هللا  یلـصدّمحم  هما  مّلـس  مّلـس  ّبر   » هتفرگ و ار  نآ  فارطا  ناگتـشرف  دـنزیر و  یم  شتآ  رد  راو  هناورپ  دـنوش و  یم  دراو  نآ 
یموق ناگدایپ و  نوچ  يا  هفیاـط  دـنور و  یم  هار  هنیـس  هب  یهورگ  اـپ و  هب  یخرب  هتخیوآ و  تسد  هب  یهورگ  .دـنیوگ و  یم  هلآو »

زا نکل  .مدـش  هناور  دومن ، تناـعا  دـنوادخ  مدـش و  دراو  فوخ  تیاـهن  رد  نم  هلمجلاـب  دـنت و  داـب  دـننام  یعمج  ناراوس و  دـننام 
مدیناسر طارـص  طسو  هب  ار  دوخ  لاح  ره  هب  نکل  .دوب  هدیرپ  مرـس  زا  شوه  دیپت و  یم  ملد  شتآ  زا  نایاپ  یب  يایرد  نآ  هدـهاشم 

اذـل دـینادرگ ؛ برطـضم  ارم  تسب و  نم  رب  روبع  هار  دـش و  عقاو  نم  يولج  رد  دـش و  دـنلب  منهج  رعق  زا  شتآ  زا  یهوک  هاگان  هک 
يدادغب يدوهی  صخش  نآ  مدید  مدرک  لّمأت  بوخ  .دوب  هچ  نازوس  شتآ  نآ  متسنادن  دیدرگ و  رودقم  ریغ  تماقتـسا  تعجارم و 

ترواجم هدش و  گرزب  میظع ، یهوک  نوچ  منهج  رد  نتخوس  يارب  زا  وا  ندب  هک  تسا 
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ارم مهرد  دّیـس  يا  هک  دروآرب  ادـص  .مدـیزرل  دوخ  رب  مدـیدب  ار  وا  نوچ  .هدـش  شتآ  هچراپ  کی   (1) تامحم هدیدح  دـننام  شتآ 
ضوع رد  نکل  .يرادـن  مهرد  ییوگ  یم  تسار  تفگ  مرواـیب ؟ ار  وت  مهرد  اـجک  زا  نم  .نک  اـهر  ارم  درم  يا  متفگ  باوـج  .هدـب 

رب درم  يا  متفگ  .نم  دزن  هب  اـیب  سپ  تفگ  .هدومرف  مارح  راّـفک  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  اریز  دوش ؛ یمن  متفگ  .ربب  دوخ  اـب  ارم  مهرد 
دیفم .مدرک  ساـمتلا  (2) و  حاحلا .دوش  یم  الـست  ملد  يردـق  تفگ  دراد ؟ هدـیاف  هچ  وت  يارب  نم  نتخوس  ندـمآ و  .نک  محر  نم 

ات منابسچب  دوخ  هنیس  هب  يردق  مریگب و  شوغآ  رد  ار  وت  راذگب  سپ  تفگ  دیماجنا  لوط  هب  نم  حاحلا  نوچ  هرخالاب  .دیدرگن  عقاو 
.مدومن سامتلا  راب  رگید  .موش  یم  هتخادگ  سم  لثم  هک  مدید  دنابسچب ، هنیـس  هب  ارم  هک  دوشگ  اه  تسد  نوچ  .موش  کنخ  هکنآ 

ولج ار  دوخ  هبابـس  تشگنا  سپ  .مدرک  ابا  .مرادن  تقاط  مدید  .مراذگ  تا  هنیـس  هب  ار  دوخ  هجنپ  سپ  تفگ  دوشگ و  ار  دوخ  هجنپ 
رب تشگنا  نآ  نوچ  .مدومن  نیکمت  جالعال  .يوش  رـضحتسم  نم  تلاح  زا  يردق  دیاب  .تسین  يا  هراچ  رگید  نیا  زا  تفگ  دروآ و 

هنیـس رد  ار  تشگنا  نآ  ياج  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  تخوسب و  محراوج  اضعا و  عیمج  ایوگ  نآ  ترارح  تدـش  زا  داهن  ما  هنیس 
ما هدومن  هجلاعم  هچنآ  نونکاـت  تقو  نآ  زا  تفگ  .داد و  ناـشن  نیرـضاح  هب  ار  عضوم  نآ  دوشگ و  دوخ  هنیـس  سپـس  .مدـید  دوخ 

: دومرف دّیـس  بانج  سپ  .دندیزرل  دوخ  رب  هک  دندید  شحوم  يرثا  دندرک ، هدـهاشم  عمج  نآ  نوچ  .تسا  هدـشن  لصاح  يا  هجیتن 
يا
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هک یـسک  لاح  دـشاب  یم  هنوگچ  سپ  دـشاب ، هدوب  یفجن  دّیـس  زا  يدوهی  مهرد  هچرگا  درذـگ ، یمن  سانلا  ّقح  زا  دـنوادخ  مدرم 
.دـیامن در  وا  هب  دراد  ربـخ  بیرغ  رئاز  نیا  لوپ  زا  سک  ره  .دربـب  تقرـس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تسود  راوز و  هار  جرخ 

لوپ درب و  دوخ  اب  ار  وا  سپ  .مراد  ربخ  رئاز  نیا  لوپ  هسیک  زا  نم  اقآ ! درک : ضرع  تساخرب و  سلجم  نیرـضاح  زا  یـصخش  هاگان 
.دومن در  وا  هب  ار  وا 

خزرب ملاـع  رد  تسا  یتّدـم  داد  باوج  .دیـسرپ  ار  وا  لاوحا  .دـید  باوخ  رد  شگرم  زا  دـعب  ار  دوـخ  تسود  یـصخش  هدـش  لـقن 
.تشاد شود  رب  راخ  زا  يا  هتشپ  ینکراخ  درم  متایح  نامز  رد  تفگ : باوج  رد  تسیچ ؟ تا  يراتفرگ  ّتلع  دومن  لاؤس  .مراتفرگ 

زا نکراخ  هزاجا  نودـب  ارچ  هک  ملاؤس  ریز  رد  مگرم  زا  دـعب  .مدومن  منادـند  لالخ  هدومن و  ادـج  هتـشپ  زا  ار  راـخ  زا  يرادـقم  نم 
نکل درادـن  یـشزرا  هک  تسا  تسرد  دـنیوگ  یم  نم  هب  .درادـن  یتـمیق  هک  راـخ  نیا  میوگ  یم  يدوـمن ؟ ادـج  ار  يراـخ  وا  هتـشپ 

؟ یتفرگرب نکراخ  هتشپ  زا  ار  راخ  نآ ، بحاص  هزاجا  نودب  ارچ  هدوب ، شبحاص  هزاجتسا  هب  طونم  هتشاد و  تیکلم 

يونش یم  يربخ  منهج  زا 

يراد شتآ  رب  رود  زا  یتسد 

دراد ظفاح  هک  تسا  نیمه  یناملسم  رگ 

ییادرف دوب  زورما  سپ  زا  رگا  ياو 
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مالسلا هیلعرصع  یلو  ترضح  تمدخ  هب  یتشر  مساقالم  فرشت 

موحرم هتخانشن ، ار  ناشیا  هدش و  فرشم  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترضح  رـضحم  هب  راجاق  هاش  یلعحتف  نامز  رد  هک  يدارفا  زا  یکی 
نارهت ياملع  زا  یـضعب  فرط  زا  دـیوگ : یم  .هدوب  شیوخ  ناـمز  ياـملع  قوثو  دروم  هک  دـشاب  یم  ناوخ  هضور  یتشر  مساـقالم 

هب نتفر  زا  سپ  میاـمن  حالـصا  دوب  هدـش  داـجیا  یترودـک  ناـشنیب  هک  اـملع  زا  رفن  ود  نیب  مورب و  ناهفـصا  هب  هک  متفاـی  تیرومأـم 
هتفه مایا  رد  مدوب  ناهفـصا  رد  هک  یمایا  دـیوگ  یم  .مدـش  اهنآ  نیب  حالـصا  هب  قفوم  مدیـسر و  راوگرزب  ود  نآ  تمدـخ  ناهفـصا 
راـید نآ  بیرغ  نوچ  .متفر  نوریب  تسا  یکربـتم  نیمز  هک  دـالوپ  هتخت  ناتـسربق  فرط  هب  دوخ  رکون  تیعم  رد  ناـنک  جرفت  يزور 

هک یلحم  هب  .مدرک  نایلق  سوه  مدوب  نتفر  لوغشم  هک  یلاح  رد  .تسا  تولخ  هتفه  مایا  ریاس  هعمج  بش  زج  هک  متسناد  یمن  مدوب 
هجوتم .مدش  هحتاف  ندناوخ  لوغـشم  مداتـسیا و  ناشیا  ربق  رانک  .مدش  لخاد  تسا  هماقم ) هَّللا  یلعا   ) داماد رقابدّمحمریم  موحرم  ربق 

هانپ تلاسر  ترضح  ّتنس  هب  يدش  دراو  ارچ  مساقالم ! دومرف : داد ، رارق  باطخ  دروم  ارم  هتسشن  هیکت  طایح  هیواز  رد  یـسک  مدش 
موش کیدزن  هک  متساوخ  مدوب  رود  نوچ  هک  مدروآ  رذع  هدش  لجخ  ناشیا  شیامرف  زا  يدرکن ؟ مالس  ءادفلا ) هل  نیملاعلا  حاورا  )

.مدرک مالس  متفر و  شیپ  .تسشن  ملد  رب  میظع  یتبیه  صخش  نآ  زا  نم  .دیرادن  بدا  اهالم  امش  هن  دندومرف : .منک  مالس  تقو  نآ 
ردپ .داد  ار  ممالس  باوج 
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وا هب  يرـسپ  دالوا  دنوادخ  رگا  درک  رذن  تردپ  دنام  یمن  اهنآ  زا  روکذ  دالوا  نوچ  دندوب  نالف  نالف و  هک  دـندرب  مسا  ار  مردام  و 
رذن هب  مه  وا  .دومرف  تمارک  وا  هب  ار  وت  دنوادخ  دهد و  رارق  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ربخ  ثیدح و  لها  ار  وا  دـیامرف  تیانع 
نایلق نم  ییات  دنچ  نیا  رد  يراد ؟ نایلق  هب  لیم  یلیخ  الاح  دندومرف  دعب  .ما  هدینش  ار  ریـسفت  نیا  یلب  مدرک : ضرع  .دومن  افو  دوخ 

رد تسد  .مشچ  هب  مدرک  ضرع  .زاـسب  تدوـخ  هن  دـندومرف : .مـهد  عاـجرا  مرکوـن  هـب  تشذـگ  مـنهذ  رد  .زاـسب  رآ  نوریب  .تـسا 
متخاس دوب  هعفد  کی  نامه  ردق  هب  قامخچ  گنـس  وم و  لاغذ  وکابنت و  مدروآ و  رد  هب  .هزات  بآ  اب  دوب  ینایلق  هدرب ، ورف  ییاتدنچ 

هدش ناکم  نیا  دراو  تسا  زور  دنچ  دندومرف : .مدومن  تعاطا  .راذگب  ییاتدنچ  رد  زیرب و  ار  نایلق  شتآ  دندومرف : .مدیـشک  دوخ  و 
رد یتسود  ندـید  هب  هک  ما  هدرک  ناردـنزام  هدارا  نونکا  .موش  رهـش  دراو  ما  هدرکن  لیم  دـیآ و  یمن  مشوخ  رهـش  نیا  لـها  زا  ما و 

دنتـساخرب و مینک و  تراـیز  ار  اـهنآ  اـیب  .دـناد  یمن  یـسک  دنـشاب و  یم  نوفدـم  یبن  دـنچ  ناتـسربق  نیا  رد  دـندومرف : .مورب  اـجنآ 
ترابع نآ  اب  هک  دندناوخ  یترایز  .ایبنا و  نآ  ربق  تساجنیا  دندومرف : ییاج ، هب  میدیـسر  .دندش  هناور  هتفرگ  تسد  هب  ار  ییاتدـنچ 
.هاوـخب راـگدای  هب  يزیچ  نـم  زا  .متـسه  ناردـنزام  مزاـع  دـندومرف : دـندش و  رود  روـبق  نآ  زا  سپ  .مدوـب  هدـیدن  هـیعدا  بـتک  رد 

هچ متفگ : .دسر  یم  وت  يزور  یتسه ، ات  .تسا  ردـقم  يزور  دـنتفگ  .مدرک  رارـصا  .مزومآ  یمن  دـندومرف  .متـساوخ  نیرفاسملاداز 
نیا مدرک  ضرع  .تسین  لباق  ردقنیا  ایند  دندومرف  دسرن ؟ يرد  هب  رد  اب  هک  دوش 
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.مدومن رارکت  ار  دوخ  ياعدتـسا  زاـب  یتساوخ ؟ اـیند  هبختنم  ياـهزیچ  زا  ارچ  سپ  دـندومرف : .تسا  یتسوداـیند  يارب  زا  هن  اعدتـسا 
؛ مزومآ یم  اعد  ود  دندومرف : .دیزومایب  نم  هب  ییاعد  سپ  مدرک  ضرع  .مزومآ  یم  وت  هب  يدید  هلهس  دجـسم  رد  ارم  رگا  دندومرف 

تئارق ار  اـعد  ود  ره  .تسا  بّرُجم  دـناوخب ، دـتفا  هیلب  رد  ینمؤم  رگا  هک  دـشاب  ماـع  شعفن  هکنیا  یکی  تدوخ و  صوـصخم  یکی 
هب ییاتدنچ  زا  .مراد  نادملق  نم  دندومرف  .میامن  ظفح  مناوت  یمن  مرادـن و  دوخ  اب  نادـملق  هک  سوسفا  هک  مدرک  ضرع  .دـندومرف 

ردق هب  يذـغاک  هعطق  تاود و  کی  ملق و  کی  اب  ینادـملق  طقف  .نایلق  مزاول  هن  دوب و  ینایلق  هن  مدومن  ییاتدـنچ  رد  تسد  .روآ  رد 
اب مه  نم  .مورب  مهاوخ  یم  هک  نکن  لطعم  ارم  شاب  دوز  دندومرف : دندرک و  يدـنت  نم  هب  .مدـش  بجعتم  لمأتم و  .اعد  نآ  نتـشون 

دندیـسر و رگید  ياعد  هب  .متـشون و  دـندرک و  ـالما  ار  صوصخم  ياـعد  لّوا  .مدـش  نتـشون  ياـیهم  هدـنکفا  ریز  هب  رـس  بارطـضا 
طلغ ار  ترابع  نیا  دندومرف  .مدرک  ربص  يردـق   (1)« ینکلهت ینکردا و ال  نامزلا  بحاص  ای  همطاف  ای  یلع  ای  دّـمحم  ای  : » دـندناوخ

( ینوکلهت ـال  ینوـکردا و   ) ینعی دوـش  هتفگ  عـمج  هغیـص  هب  دـیاب  تسا  رفن  راـهچ  هب  باـطخ  نوـچ  یلب ، مدرک : ضرع  یناد ؟ یم 
ار همطاف  یلع و  دّمحم و  .تسین  یفرـصت  وا  کلم  رد  ار  ریغ  تسا و  رمالا  بحاص  ترـضح  لک  مظان   » .یتفگ اجنیا  اطخ  دندومرف :

مامت هک  نیمه  .متـشون  تسا و  ینیتم  باوج  مدید  مینک .» یم  دادمتـسا  ییاهنت  هب  وا  زا  میهاوخ و  یم  راوگرزب  نآ  دزن  تعافـش  هب 
رس دش 
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نآ لثم  دوب  هدش  داجیا  نم  رد  هک  یلاح  .دوب  هدیدن  مه  وا  مدیـسرپ  مرکون  زا  .مدیدن  ار  ناشیا  متـسیرگن  فرط  ره  هب  مدومن ، دـنلب 
تفگ نم  هب  .دـندوب  هناخباتک  رد  .مدـمآ  مناتـسود  زا  میهاربا  دّـمحم  جاح  هناخ  هب  رهـش و  هب  .دوب  هدـشن  ادـیپ  زگره  نم  دوجو  رد 

.متفگ ار  تیاکح  ناشیا  هب  متسشن و  .هتشذگ  نم  رب  يا  هعقاو  .هن  متفگ : يا ؟ هدرک  بت  رگم  دنوخآ 

ینوکردا .دندروآ  ار  روبزم  باتک  دنتساخرب  .ما  هتشون  اعد  باتک  تشپ  رد  دنا و  هتخومآ  نم  هب  يدابآدیب  ياقآ  ار  اعد  نیا  دنتفگ 
نیا یـسک  اب  رگید  دنتـشون و  ینکلهت » ینکردا و ال   » درفم لعف  هب  ار  ود  ره  دـندومن و  كاپ  ار  وا  .دوب  هدـش  هتـشون  ینوکلهت  ـال  و 

(1) .دندرواین نایم  هب  ار  هعقاو 

ّیشرق ّیبرع  ّیندم  ș̠ یبح یل 

یشوخ يدنر و  هیام  شخر  قشع  دوب  هک 

یمجع نم  یبرع  وا  منزن  شقشع  فال 

یشبح نم  یشرق  وا  منکن  شزار  مهف 

ص:171

ص 317. یمثیم ، یقارع  مالسلا ، راد  باتک  زا  لقن  . 64 - 1

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 182 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/866/AKS BARNAMEH/#content_note_171_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا امهیلع  يدهم  ترضح  قارف  رد  قداص  ماما  هودنا  نزح و 

هب بلغت  نب  نابا  ریـصبوبا و  لـضفم و  نم و  تفگ : هک  یفریـص  ریدـس  زا  هدرک  تیاور  نیدـلا  لاـمکا  رد  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
حسم  » هب فورعم  یسابل  هتـسشن و  كاخ  يور  رب  ناشیا  هک  میدید  .میدیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دوخ  يالوم  تمدخ 

زا ار  شزیزع  دـنزرف  هک  ینز  دـننام  دوب و  ناریح  هلاو و  هودـنا ، تدـش  زا  دوب و  هاـتوک  نآ  ياـه  نیتسآ  هک  تشاد  نت  رد  يربیخ »
هدـید زا  کشا  دوب و  ادـیوه  رهاظ و  شیوج  ّقح  هرهچ  رد  تنحم  نزح و  راـثآ  يا  هتخوس  رگج  دـننام  .درک  یم  هیرگ  هداد  تسد 

ارم تحارتسا  هدومن و  گنت  نم  رب  ار  رتسب  هدوبر و  منامـشچ  زا  باوخ  وت  تبیغ  نم ! ياـقآ  : » تفگ یم  .يراـج و  شنیب  ّقح  ياـه 
ماودـلا یلع  نم  رب  ار  بئاون  هدـینادرگ و  مئاد  ارم  تیـصم  وت  تبیغ  نم ! ياقآ  يا  .تسا  هدوبر  نم  لد  زا  رورـس  هدـینادرگ و  لیاز 

«. هدینادرگ لصتم  نم  رب  ار  اهالب  هدروآ و  نوریب  نم  هنیس  زا  ار  نزح  ناغف و  هلان و  يراج و  ارم  هدید  بآ  هدینادرگ و 

عزج زا  ام  ياه  لد  میدش و  ناریح  هلاو و  .دومن  زاورپ  ام  ياه  لقع  میدومن  هدـهاشم  تلاح  نآ  هب  ار  ترـضح  نوچ  تفگ : ریدـس 
رهد ياهالب  زا  یمیظع  هیلب  هکنآ  ای  دنا  هدیناروخ  رهز  ار  ترضح  نآ  هک  میدرک  نامگ  ددرگ و  هراپ  هک  دوب  کیدزن  ترـضح  نآ 

ار امـش  يا  هثداح  هچ  .دـنادرگن  نایرگ  ار  امـش  مشچ  زگره  ادـخ  قلخ ! نیرتهب  يا  مدرک : ضرع  سپ  .هدـیدرگ  ثداـح  ناـشیا  رب 
يا هثداح  هچ  تسا و  هدومن  نایرگ 
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نم هک  دومرف  دیشکرب و  كانمغ  لد  زا  یکانزوس  هآ  هیرگ  هصغ و  تدش  زا  ترـضح  سپ  دیا ؟ هتفرگ  یمتام  نینچ  هک  هداد  يور 
یم ام  هب  هک  ییاهالب  رفج  باتک  نآ  رد  ایالب و  ایانم و  ملع  رب  لمتـشم  تسا  یباتک  نآ  مدومن و  رفج  باتک  رد  رظن  زور  نیا  حبص 

صوصخم ار  مولع  نآ  لاعتم  دـنوادخ  هدـش و  رکذ  نآ  رد  تماـیق  زور  اـت  هدـنیآ  هتـشذگ و  مولع  نینچمه  هدـش و  هدرب  ماـن  دـسر 
بحاص ترـضح  تدالو  باتک  نآ  رد  مدرک  هاگن  .هدینادرگ  وا  زا  دـعب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

کش و ندـش  رایـسب  تبیغ و  نامز  رد  ار  ناـنمؤم  ءـالتبا  وا و  رمع  يزارد  تبیغ و  لوط  ترـضح و  نآ  تبیغ  مالـسلا و  هیلعرمـالا 
هک دوخ  ندرگ  زا  ار  مالـسا  نامـسیر  ندرک  نوریب  نید و  رد  مدرم  رثـکا  ندـش  دـترم  وا و  تبیغ  لوط  تهج  زا  مدرم  لد  رد  ههبش 

.تسا هدش  بلاغ  نم  رب  نزح  داد و  تسد  ارم  تقر  سپ  .تسا  هداد  رارق  دوخ  ناگدنب  ندرگ  رد  یلاعت  ّقح 

نابز رب  نم ! ياقآ  نم ن  ياقآ  دزیر و  یم  کـشا  شدـلوت  زا  لـبق  ترـضح  نآ  قارف  رد  موصعم  ماـما  هک  ییاـج  منک  ضرع  دـیاب 
ات دنتفا و  یم  ههبـش  کش و  هب  دـنوش و  یم  تاناحتما  عاونا  هب  التبم  هک  ترـضح  نآ  تبیغ  رد  نینمؤم  يارب  زا  دـیامن و  یم  يراج 

، دنک یم  هلان  دنیامن ، یم  علخ  دوخ  ندرگ  زا  ار  یگدـنب  نامـسیر  هدـش و  دـترم  هتفر و  نوریب  ادـخ  نید  زا  هَّللا  قلخ  رثکا  هک  اجنآ 
کـشا هدومن و  هبدـن  دوخ  يالوم  قارف  رد  هدومن  یـسأت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  شترـضح  تبیغ  رد  نینمؤم  هک  تسا  راوازس 

تیانع لیذ  زا  ار  دوخ  لسوت  تسد  ددرگن و  کشخ  ناشنامشچ 
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ضرع شکرابم  رضحم  هب  ًامئاد  »(1) و  يرتال قلخلا و  يرا  نا  ّیلع  زیزع  : » دنیوگب ماودلا  یلع  .دـننادرگن و  هاتوک  شکرابم  دوجو 
هرـصنل هَّللا  كرخذ  : » دـننک ضرع  نئمطم  ینامیا  اب  خـسار و  ینیقی  اب  و  ًادـشرم » ًاّیلو و  ًایداه و  ًاماما و  يالوم  ای  کتیـضر  : » دـننک

تنا ذا  : » دنهد رد  ادـن  بلق  يادـیوس  زا  دوجو و  مامت  اب  راب  رگد  »(2) و  نیقراملا نیدحاجلا  نم  ماقتنالا  نینمؤملا و  زازعا  نیّدـلا و 
«. نیملاعلا ّبر  ینرما  کلذب  نیدحوملا و  ّزع  نیقتملا و  بوسعی  نیدلا و  ماظن 

« ممالا ّيدهم  یلع  مالسلا  »

ینم دوعوم  يدهم  وت 

ینم دوصقم  دصقم و  وت 

ینم دوهشم  دهاش و  وت 

ینم دوبعم  تجح  وت 

ییآرد هب  یک  تبیغ  هدرپ  زا 

ییاین وت  رخآ  تیادف  هب  مناج 

متسلا مزب  دهاش 

متسم وت  قشع  هداب  زا 

متسشن وت  هار  رس  رب 

متسد يریگ  ییآ و  ات 

ییآرد هب  یک  تبیغ  هدرپ  زا 

ییاین وت  رخآ  تیادف  هب  مناج 
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يریخب تبقاع 

یمن شومارف  زگره  ریقح  .دوب  هَّللا  قلخ  تمدخ  رد  ًامئاد  یتشهب  هب  فورعم  یسردم ، رقاب  دّمحم  دّیس  ياقآ  مالسالا  تجح  موحرم 
یـسک هچ  امـش  زا  دـعب  دز : یم  دایرف  دـنلب  يادـص  اب  تشاد ، طابترا  ناشیا  اب  کیدزن  زا  هک  يدرف  هل ، مظعم  هزانج  عییـشت  رد  منک 

نم سانلا  ریخ   » قادصم ّقح  هب  وا  دیامن ؟ یگدیسر  ارقف  هب  یسک  هچ  امـش  زا  دعب  دریگب ؟ هدهع  هب  ار  نامیتی  نانز و  هویب  یتسرپرس 
ناشیا اب  کـیدزن  زا  یناوجون  زا  ریقح  .دوب  ناـناوتان  يوزاـب  نادـنمزاین و  ناـجاتحم و  ياـشگ  لکـشم  هشیمه  .دوب   (1)« سانلا عفنی 

میارب دوب ، هداتفا  قافتا  ناشیا  يارب  هک  يا  هعقاو  هلمج  زا  دومن ؛ یم  لقن  میارب  يا  هدـنزومآ  ياه  ناتـساد  یهاـگ  هگ  .مدوب  رـشاعم 
هجیتن مدومن  یم  اوادم  هچنآ  ریزانخ .»  » هب فورعم  .دوب  هدـش  داجیا  یمخز  مندرگ  رد  یناوج  رد  هک : نومـضم  نیدـب  دـندومن  لقن 

.دیناشک برد  تشپ  هب  ارم  لزنم  برد  هبوک  يادص  يزور  .مدومن  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نآ  يافـش  اذـل  متفرگ  یمن  يا 
يدزی یـسردم  مساـقلاوبا  دّیـس  ياـقآ  مالـسالا  تـجح  لزنم  دوـمن  لاؤـس  .مدوـمن  هدـهاشم  ار  یــصخش  مدوـمن  زاـب  هـک  ار  برد 

جنرب و ینوگ  ود  همشچرس  راجت  زا  یکی  هک  دتسرفب  نم  اب  ار  یسک  دییوگب  ناشیا  هب  تفگ  .تسا  اج  نیمه  یلب  متفگ  تساجنیا ؟
ضرع دلاو  موحرم  هب  ار  عقوام  نم  .دیروایب  لزنم  هب  هتفرگ  لیوحت  ار  اهنآ  .دـیامن  لاسرا  امـش  يارب  دـهاوخ  یم  نغور  بلح  کی 

لیوحت رومأم  ار  هدنب  ناشیا  .مدومن 
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هتفرگ و لیوحت  ار  نغور  بلح  کـی  جـنرب و  ینوگ  ود  متفر و  همـشچرس  هب  دـصاق  طـسوت  نم  .دـندومن  لزنم  هب  ندروآ  نتفرگ و 
تـسد رد  هک  یقامچ  اب  رارـشا  زا  یکی  هار  نیب  رد  .میدومن  تکرح  لزنم  يوس  هب  یچرطاق  طسوت  ار  اـهنآ  هدومن و  هراـجا  يرطاـق 

اهنیا نک  اهر  ار  ام  هک  داتفا  سامتلا  هبـال و  زجع و  هب  یچرطاـق  .دومن  ار  نآ  تقرـس  دـصق  تفرگ و  ار  رطاـق  راـسفا  ناـهگان  تشاد 
.درکن یهجوت  .دـشاب  یم  نارهت  ياملع  زا  یـسردم  مساقلاوبا  دّیـس  ياقآ  لام  اـهنیا  متفگ  وا  هب  نم  .دومنن  هّجوت  وا  .دراد  بحاـص 

درد تدش  زا  نم  .دوب  ریزانخ  مخز  هک  ییاجنامه  .داهن  مندرگ  هب  تدش  هب  درب و  الاب  ار  دوخ  یتسد  بوچ  ناهگان  .مدومن  رارـصا 
یم یلـست  ارم  مردپ  موحرم  هدهاشم و  دوخ  فارطا  رد  ار  ناگتـسب  مدرک و  زاب  مشچ  ینامز  .مدیمهفن  يزیچ  رگید  مدـش و  شوهیب 
دوب هدومرف  مردـپ  هک  نانچمه  .تشذـگ  هعقاو  نیا  زا  یتّدـم  .هدوب  نیا  رد  امـش  نم و  ریخ  هَّللا  ءاش  نا  رقاب  دّـمحم  دومرف  یم  داد و 

جراـخ و دوب  نآ  رد  تنوفع  هچنآ  تخاون ، ریزاـنخ  يور  مندرگ  هب  رورـش  دزد  نآ  هک  ار  یبوچ  اریز  دوب ؛ دـماشیپ  نیا  رد  اـم  ریخ 
.داد تاجن  مدوب  التبم  نآ  هب  يزارد  نایلاس  هک  یجنر  درد و  زا  ارم  دیدرگ و  مخز  نآ  تیفاع  ببس 

دهاوخ ادخ  رگا  ریخ  ببس  دوش  ودع 

لزنم برد  هبوک  يزور  .تشذـگ  هعقاو  نیا  زا  لاـس  کـی  هکنآ  دوـب  ردـقم  وا  يارب  يریخب  تبقاـع  دزد و  نآ  يارب  هک  يریخ  اـّما 
کی جـنرب و  هسیک  ود  دراد و  تسد  رد  يرطاق  هنهد  یـصخش  مدومن  هدـهاشم  .مدومن  زاـب  ار  برد  متفر  .دـمآرد  ادـص  هب  هراـبود 

يدزی یسردم  مساقلاوبا  دّیس  ياقآ  مالسالا  تجح  لزنم  دومن  لاؤس  .هداهن  نآ  يور  نغور  بلح 
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دلاو موحرم  تمدخ  هب  .مراد  ناشیا  تمدخ  یضرع  هک  دیایب  دییوگب  ناشیا  هب  تسا  نکمم  تفگ  .تساجنیا  یلب  متفگ  تساجنیا ؟
هک دومن  ضرع  یهاوخرذع  یگدنمرش و  لامک  رد  صخش  نآ  .لزنم  برد  میدمآ  ناشیا  قافتا  هب  مدومن  ضرع  ار  نایرج  متفر و 

تقرس هب  ار  اهنآ  متفرگ و  دوب  امش  هب  قلعتم  نغور و  جنرب و  لماح  هک  ار  يرطاق  ولج  هتشذگ  لاس  رد  هک  متـسه  یـصخش  نآ  نم 
هدومن هبوت  هتشادرب و  تسد  دوخ  تشز  لامعا  زا  تسا  یتّدم  .مدروآرد  ياپ  زا  قامچ  برض  هب  مه  ار  امش  رسپ  هکنآ  نمض  .مدرب 

نم زا  هدومن و  وفع  ارم  مه  امـش  ات  مدروآ  امـش  تمدـخ  هب  هدومن و  هیهت  لالح  لوپ  زا  دوخ  درکراک  زا  ار  نغور  جـنرب و  نیا  ما و 
نم هب  ناتدوخ  لام  زا  نفک  کی  هکنیا  نآ  مراد و  شهاوخ  کی  امـش  زا  ًانمـض  .دشخبب  ارم  دیهاوخب  مه  دـنوادخ  زا  دـیرذگرد و 

زا ار  اه  نغور  جنرب و  هک  داد  روتـسد  مردپ  موحرم  .دنراپـسب  كاخ  هب  امـش  لالح  نفک  اب  ارم  متفر  ایند  زا  رگا  هک  دییامرف  تیانع 
تلحر ایند  زا  هتفه  کی  زا  دعب  بئات  دزد  نآ  میدش  علطم  ًادعب  .دندومن  هبه  ناشیا  هب  دوخ  زا  ینفک  هل  مظعم  دـندومن و  هدایپ  رطاق 

.دش هدرپس  كاخ  هب  مردپ  نفک  اب  هدومن و 

« ًاریخ انروما  بقاوع  لعجا  ّمهّللا  »
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هفشاکم کی  لقن 

فجن ياحلـص  زا  یـصخش  زا  دوخ  هداهـشلا  رارـسا  باتک  رد  هعیـش  ياملع  هّلجَا  زا  یکی  يدنبرد  لضاف  ار  نآ  هک  تسا  يا  هعقاو 
رب مدید  ار  یتعامج  هاگان  .مورب  فجن  هب  هک  متشاد  دصق  مدوب و  مالسلا  يداو  رد  بورغ  کیدزن  دیوگ  یم  وا  .هدومن  لقن  فرشا 

یبرع یبسا  رب  لـالج ، لاـمج و  نسح و  تیاـهن  رد  يراوس  اـهنآ  يور  شیپ  رد  دـنیآ و  یم  نم  يوس  هب  هراوس  وکین ، ییاـه  بسا 
خیش يرگید  نامز و  نآ  ياملع  رباکا  زا  هک  ماّهف  قداص  دّیس  اهنآ  زا  یکی  هک  مدرک  رظن  دندیسر  نم  هب  نوچ  .تسا  راوس  بیجن ،
مالـس باوج  ناشیا  .مدناوخ  مان  هب  ار  ناشیا  مدرک و  مالـس  متفر و  رفن  ود  نآ  کیدزن  .دـندمآ  مرظن  هب  رفعج  خیـش  ردارب  نسحم ،
کی نآ  میـشاب و  یم  ناگتـشرف  زا  تعامج  نیا  ام و  هکلب  .میتسین  يا  هدرک  روصت  هک  يرفن  ود  نآ  ام  نالف ! ای  دنتفگ : دنداد و  ارم 
ناکم نیا  ات  وا  یهارمه  لابقتـسا و  هب  رومأم  ام  هک  تسا  هزیوه  اـی  زاوها  لـها  زا  یحلاـص  درم  حور  دور  یم  اـم  ولج  هک  راوس  رفن 

هک مدـید  عیـسو  حیـصف و  ناکم  رد  ار  دوخ  هاگان  .متفر  هار  ناشیا  اب  يردـق  .مدـش  هناور  ناشیا  اب  سپـس  .اـیب  اـم  اـب  مه  وت  .میتسه 
ناگتـشرف نآ  زا  یکی  .دـندش  هدایپ  دوخ  ياه  بسا  زا  ناگتـشرف  نآ  سپ  .مدوب  هدـیدن  نآ  زا  رت  شوخ  ییاوه  رت و  عیـسو  ییاضف 
دندوب هدرک  شورفم  سیفن  هناکولم و  ياه  شرف  هب  هک  یناکم  رد  ار  وا  درک و  هدایپ  هتفرگ ، ار  يزاوها  صخش  نآ  بسا  باکر 
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هفوفـصم و قرامن  هفلتخم و  ياه  کشت  اهنآ  يالاب  دندوب و  هتخادـنا  یتشهب  قربتـسا  سدنـس و  ریرح و  زا  اه  شرف  نآ  يالاب  رد  و 
ریبع و روفاک و  کشم و  زا  تاـیرطع  ماـسقا  بیط و  عاونا  هب  ار  سلجم  نآ  (1) و  .دندوب هتـشاذگ  هددعتم  يا  هّدخم  هثوثبم و  ّیبارز 
اه لعشم  سلجم  نآ  فارطا  رد  دندوب و  هدیچ  نآ  رد  نآ  ریغ  دوع و  ياه  هرمجم  دندوب و  هدومن  رطعم  وبـشوخ و  اهنآ  وحن  ربنع و 
ار لفاحم  سلاجم و  هک  حیرفت  لیاسو  عاونا  تالآ و  تنیز  ماسقا  هدش و  هتخیوآ  نآ  فقـس  رد  اه  غارچلچ  اه و  لیدنق  هدش و  اپرب 
دـندیناشن و سلجم  نآ  ردـص  رد  مارکا  زازعا و  تیاهن  اب  ار  يزاوها  درم  نآ  حور  سپ  .دـندوب  هدرب  راک  هب  اجنآ  رد  دـیاب  دـیاش و 
تابورـشم و تالوکأم و  عاونا  رب  لمتـشم  هناکولم  يا  هرفـس  سپ  .دندومن  زارفارـس  ار  وا  تینهت ، تاّیحت و  عاونا  هب  دنتفگ و  ابحرم 

مه نم  .دومن و  اـه  تمعن  نآ  زا  هدافتـسا  هب  رما  مه  ارم  دومن و  ندروخ  رد  عورـش  صخـش  نآ  سپ  .دـندرک  رـضاح  هفیطل  هکاوـف 
متفگ ینیب ؟ یم  هچ  حـلاص  درَم  يا  تفگ  دـنکفا و  رظن  نم  يوس  هب  سپ  .مدومن  لوانت  هبرـشا  هیذـغا و  نآ  زا  مدومن و  رما  تعاطا 

زا رما  نیا  فاشکنا  ثعاب  هک  یناد  یم  ایآ  تفگ  .میامن  یم  هدـهاشم  وت  ّقح  رد  میرک  دـنوادخ  زا  میظع  ییاـطع  دـنلب و  يا  هجرد 
؟ ددرگ فشکنم  زار  نیا  هک  تسین  نیا  رب  تداع  هکنآ  اب  يدرک  هدهاشم  ار  هبیجع  عاضوا  هبیرغ و  رما  نیا  هک  دوب  هچ  وت  يارب 
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مدـنگ نم  ود  رادـقم  نم  دزن  وت  ردـپ  هک  تسا  نآ  هدـش  فشکنم  وت  رب  هک  رما  نیا  ببـس  تفگ  هدوـب ! هچ  ببـس  مناد  یمن  متفگ 
هب هئـشن  نیا  رد  ارم  حور  دیامن  مامت  نم  رب  ار  دوخ  تمعن  دنادرگ و  دـنلب  ارم  هجرد  تساوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  .دوب  راکبلط 

.ییامن ذخا  نم  زا  ار  دوخ  ّقح  هکنآ  ای  ییامن  همذـلا  يرب ء  ارم  ای  هکنادـب  .میامن  لصاح  وت  ّقح  زا  همذ  تئارب  هکنآ  ات  داد  ناشن  وت 
متفگب نیا  نوچ  .مهاوخ  یم  ار  دوخ  ّقح  متفگ  مدینـش  وا  زا  ار  مـالک  نیا  نوچ  .نک  راـیتخا  یهاوخ  یم  ار  رما  ود  نیا  زا  کـی  ره 

ات .تخیر  نم  يابع  رد  مدنگ  رگید  فرط  زا  وا  .مدومن  نهپ  ار  دوخ  يابع  نم  .امن  نهپ  ار  دوخ  يابع  تفگ  ناگتـشرف  نآ  زا  یکی 
نآ تعامج و  نآ  زا  مدومن  رظن  راـب  رگید  مدومن و  عمج  ار  نآ  نوچ  .دیـسر  وت  هب  تّقح  هک  اـمن  عمج  ار  دوخ  ياـبع  تفگ  هکنآ 
هب هناور  هتفرگ  دوخ  تشپ  رب  ار  نآ  سپ  .مدید  مدنگ  زا  رپ  ار  دوخ  يابع  هکنآ  رگم  مدـیدن  يزیچ  بیرغ  بیجع و  عاضوا  هئـشن و 
رب ناکامک  مدومن و  یم  خبط  هدرک و  درآ  نآ  زا  اه  تدم  هدومن و  یفخم  یلحم  رد  ار  مدنگ  نآ  .مدـش  فجن  رهـش  رد  دوخ  هناخ 

لقن شردپ  زا  هعقاو  نیا  لقان  داوج  خیـش  .مدیدن  يزیچ  نآ  زا  رگید  .دـیدرگ  شاف  عیاش و  نآ  ّرـس  هکنآ  ات  .دوب  یقاب  دوخ  رادـقم 
دـیدش و ّتبحم  هک  دوب  هعیـش  ماوع  زا  يدرم  هکلب  هدوبن ؛ ماـظع  تاداـس  زا  اـی  مـالعا و  ياـملع  زا  يزاوها  صخـش  نآ  هک  هدوـمن 

دیاز هتشاد و  مامتها  مارح  لالح و  رما  هب  تبسن  دوخ  بسک  رد  هک  بساک  هدوب  يدرم  .هتشاد  تلاسر  تیب  لها  هب  يدیکا  تالاوم 
تشیعم زا 
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رد اروشاـع  ماـیا  رد  و  هدومن ، یم  مالـسلا  هیلعادهـشلا  دّیـس  ترـضح  اـبع  لآ  سماـخ  يراد  هیزعت  تاریخ و  فرـص  ار  دوخ  لاـس 
(1) .تسا هدرک  یم  ماعطا  ترضح  نآ  سلاجم 

(2)« هل ًائینه  ّمث  هل  ًائینه  »
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هللا همحر  یمق  يازریم  موحرم  زا  یناتساد 

نایلاس دـنراد و  هدـنب  هب  يونعم  تایح  ّقح  ًاّقح  هک  مراوگرزب  داتـسا  هارث ) باط   ) یناسارخ لضفلاوبا  خیـش  جاـح  هَّللا  تیآ  موحرم 
تامحز نوهرم  مراد  هک  ینامیا  یئزج  مدومن و  هدافتسا  ناشیا  تاداشرا  هدنزاس و  هدنزومآ و  ظعاوم  ضیفرپ و  رـضحم  زا  يزارد 

موحرم زا  یناتـساد  هل  مظعم  .دـنادرگ  یلاعتم  لاعتم  دـنوادخ  تسا ، یلاع  ناـشیا  تاـجرد  .دـشاب  یم  هل  مظعم  هنازوسلد  هناردـپ و 
دصق هب  هاش  یلعحتف  هاگره  نومضم : نیدب  دندومرف  لقن  تسا  هدوب  راجاق  هاش  یلعحتف  اب  رـصاعم  هک  یمق  يازریم  مالـسالا  تّجح 

ترایز هب  یبایفرش  زا  دعب  بایفرش و  ازریم  موحرم  رضحم  هب  ادتبا  رد  دش  یم  فرشم  مق  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز 
یکی رد  .دش  یم  فرشم  ازریم  موحرم  رضحم  هب  ًادّدجم  تعجارم  ماگنه  ترایز  زا  سپ  فرشم و  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح 

زا ییاریذـپ  تهج  ازریم  موحرم  هدازاقآ  دـش ، بایفرـش  ازریم  موحرم  رـضحم  هب  هک  یماگنه  دومن ، مق  هب  هاش  هک  ییاه  ترفاسم  زا 
دتفا یم  ازریم  موحرم  دنزرف  هب  شمـشچ  یتقو  هاش  .دراذگ  یم  ناشیا  دزن  هداهن ، یفرظ  رد  شمـشک  يرادقم  لزنم  نوردـنا  زا  هاش 

ماگنه هاش  یلومعم ، تاـفراعت  زا  سپ  .دـنک  یم  زاـب  ياـج  هاـش  لد  رد  ًـالماک  .دوش  یم  ناـشیا  رهاـظ  نسح  راـقو و  بدا و  هتفیرف 
ناونع هب  ار  دوخ  ياـه  هیبـص  زا  یکی  یلاعترـضح  رـضحم  زا  هزاجتـسا  اـب  ما  هدومن  هدارا  دـیامن  یم  ضرع  ازریم  موـحرم  هب  جورخ 

رد ازریم  موحرم  .میامن  رایتخا  يداماد  ناونع  هب  ار  هدازاقآ  هکنیا  زا  هیانک  .متسرفب  امش  فرشلاراد  هب  يزینک 
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.مناسر یم  ضرع  هب  ًادعب  امش  تساوخرد  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  رظن  دیامرف : یم  باوج 

اب دنک و  یم  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  اه  تسد  بش  لفاون  يادا  زا  سپ  دزیخ ، یم  رب  دـجهت  تهج  ازریم  موحرم  هک  بش  نامه  رد 
لثم هب  یملاظ  محر  هب  ممحر  هک  متـسین  یـضار  زگره  نم  ادـنوادخ  دراد  یم  هضرع  لاـعتم  راـگدرورپ  هاگـشیپ  هب  يراز  عّرـضت و 

ینامز بش  لد  نآ  رد  ازریم  موحرم  تساوخرد  نیا  زا  سپ  .شابم  یـضار  لمع  نیا  هب  مه  وت  اراگدرورپ  .دوش  لصو  هاش  یلعحتف 
دییامرف روتـسد  رتدوز  هچره  .هدش  يدیدش  درد  لد  هب  التبم  هدازاقآ  هک  دندز  ادص  ازریم  دـجهت  قاتا  برد  تشپ  زا  هک  تشذـگن 

ازریم دنزرف  دزن  ار  یبیبط  تعرس  اب  بش  لد  نآ  رد  ازریم  موحرم  روتسد  هب  نایفارطا  .دنیامن  رـضاح  ناشیا  ياوادم  تهج  ار  یبیبط 
هدومن میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ازریم  دـنزرف  دـسرب  بیبط  هکنآ  زا  لبق  دـنیامن  یم  هدـهاشم  فسأت  لامک  اـب  .دـنیامن  یم  رـضاح 

.تسا

یبش همین  ناغف  هآ و  هلان و  سرتب ز 

دراد رثا  بش  همین  همزمز  هآ و  هک 

هاش هداتسرف  هب  ازریم  موحرم  .دوش  یم  فرشم  ازریم  موحرم  رضحم  هب  خساپ  نتفرگ  تهج  هاش  فرط  زا  يا  هداتـسرف  دعب  زور  دنچ 
نارهت هب  هداتـسرف  .مرادن  يدنزرف  رگید  نم  دش .» عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  : » دییوگب ناشیا  هب  دیناسرب و  ارم  مالـس  هاش  هب  دیامرف  یم 

.دیامن یم  غالبا  هاش  هب  ار  ازریم  موحرم  زیگنا  فسأت  مایپ  تعجارم و 

.داب شزیتس  ملاظ  حور  رب  یهلا  تمحر  دورد و  .دشاب  یم  نامیا  لها  هاگترایز  لحم  مق  ناخیش  رد  یمق  يازریم  موحرم  فیرش  ربق 
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ارقف رقفا 

: نومضم نیدب  دندومرف  لقن  هطبار  نیا  رد  ار  يرگید  ناتساد  مداتسا  موحرم  هک  مراد  رطاخ  هب 

هب هک  ما  هدومن  رذن  لوپ  يرادقم  دومن  ضرع  .دش  بایفرـش  یمق  يازریم  بانج  تمدخ  هب  یـصخش  يزور  دـندومرف  یم  هل  مظعم 
لوبق ار  لوپ  نیا  امش  هک  مدش  فرشم  یلاعبانج  تمدخ  اذل  دشاب  یم  لکشم  میارب  یـصخش  نینچ  ییاسانـش  نوچ  .مهدب  ارقف  رقفا 

یم نارهت  هب  دنیامرف  یم  ناشیا  هب  هلـصافالب  ازریم  موحرم  .دوش  ادا  مرذـن  ات  دـییامن  لح  ارم  لکـشم  دـیناسرب و  شلها  هب  هدومرف و 
بجعت لامک  رد  صخش  نآ  .یهد  یم  هاش  یلعحتف  هب  رابرد  نیرومأم  طسوت  ار  دوخ  رذن  لوپ  يریگ و  یم  ار  رابرد  یناشن  يور و 

.دشاب یم  ارقف  رقفا  يارب  مرذن  مدومن  ضرع  نم  اقآ  دراد  یم  هضرع  تریح  و 

.دیهد یم  عاجرا  تکلمم  ناطلـس  هب  ار  ریقح  امـش  هک  ما  هدرکن  ءاینغالا  ینغا  رذن  نم  .دـشاب  یم  تکلمم  نیا  ناطلـس  هاش  یلعحتف 
هک دوخ  زا  هاـش  یلعحتف  اریز  دـیدشن ؛ هجوتم  ارم  فرح  امـش  نکل  مدـش  هجوتم  ار  امـش  رذـن  دروم  یلب ، دـیامرف  یم  ازریم  موحرم 

مدرم لام  مه  شنت  ياه  سابل  یتح  .تسا  هدش  بحاص  هتفرگ و  مدرم  زا  بصغ  قیرط  زا  ای  روز و  هب  ای  دراد  هچره  .درادـن  يزیچ 
بحاـص هک  تسا  تقو  نآ  دراد  درتـسم  شناـبحاص  هب  هتفرگ  مدرم  زا  بصغ  روز و  هب  هک  ار  هچنآ  دـهاوخب  رگا  .تـسا  یبـصغ  و 

.دشاب یم  تکلمم  نیا  يارقف  رقفا  دشاب و  یمن  زیچ  چیه 
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هللا همحر  یسلجم  هماّلع  بانج  تلزنم  ماقم و  اب  هطبار  رد  هقداص  ییایور 

رحبتم راهطا و  همئا  راونا  راحب  رد  صاوغ  وا  .دوب  لیدع  مک  یلماع  لیدب و  یب  یملاع  هارث ) باط   ) یـسلجم رقابدـمحم  الم  دـنوخآ 
.دوب رابخا  تایآ و  رد 

لقن لهانم  حیتافم و  باتک  بحاص  دّمحم ، دّیس  اقآ  راوگرزب  دّیس  هروهشم  طالغا  هلاسر  زا  ینباکنت  مالسالا  تّجح  رـصاعم  لضاف 
ناهفـصا هب  هل  مظعم  ترایز  دصق  هب  اذل  .تشاد  یـسلجم  دـنوخآ  موحرم  هب  يرفاو  تدارا  صالخا و  نیرحب ، لها  زا  يدرم  هدرک :

هدش و بصن  دـنلب  يربنم  دـید  ایؤر  ملاع  رد  ماگنه  بش  .دـیدرگ  مومغم  مومهم و  رایـسب  .هدومن  تافو  ناشیا  هک  دـش  علطم  .دـمآ 
رب مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  سپـس  دندومرف و  سولج  نآ  هشرع  رب  تفر و  الاب  نآ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

لوسر ربنم  ربارب  رد  ماظع  ءایبنا  زا  یفـص  دومن  هدـهاشم  ماگنه  نیا  رد  .دـندومرف  سولج  ربنم  نآ  رت  نییاـپ  هلپ  رب  دـنتفر و  ـالاب  نآ 
هدهاشم فص  نآ  نیب  رد  ار  یـسلجم  موحرم  دنا و  هتـسب  فص  ایبنا  فص  تشپ  رد  یعمج  دـنا و  هداتـسیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
یـسلجم موحرم  مدـید  ایب ! شیپ  رقابدّـمحمالم  دـنوخآ  دـندومرف : یـسلجم  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سپـس  .دومن 

! نیـشنب دندومرف  یـسلجم  هب  یمارگ  راوگرزب  نآ  سپ  .تفرگ  رارق  ترـضح  نآ  لباقم  رد  تشذگ و  ایبنا  فص  زا  دومن و  تکرح 
دندومرف ناشیا  راب  رگید  .تسشنن  هدرک  بدا  یسلجم  موحرم 
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مهیلعایبنا ترضح ، نآ  سپ  منیشنب ؟ نم  هنوگچ  دنا  هداتسیا  ایبنا  هکنیا  دوجو  اب  موش ، ناتیادف  دومن  ضرع  یسلجم  موحرم  نیـشنب !
مالـسلا مهیلعایبنا  ترـضح ، نآ  روتـسد  هب  .دنیـشنب  دـنوخآ  هکنآ  ات  دننیـشنب  اـیبنا  دـندومرف  دـنداد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  مالـسلا 

.تسشن مه  رقابدمحمالم  دنوخآ  دنتسشنب و 

مالسا هب  هل  مظعم  هک  یتامدخ  .دوش  ناشیا  فرعم  هقداص  ياهایؤر  نیا  لاثما  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  یـسلجم  موحرم  تلزنم  ماقم و 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  مالـسا و  یمارگ  لوسر  لاعتم و  راگدرورپ  دزن  رد  ناشیا  تمظع  فشاک  دوخ  هدومن  تیب  لها  ثیداـحا  و 

ادـیپ هزات  یتایح  دـیآرد و  هب  یـشومارف  ساردـنا و  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رابخا  ثیداحا و  هک  دـش  ببـس  وا  .دـشاب  یم 
.دیامن

یف سمـشلاک   » راهتـشا تیاغ  زا  وا  تالامک  تاماقم و  هک  اریز  تسین  راهظا  رکذ و  هب  جاتحم  راوگرزب  نیا  تامارک  دیوگ : فلؤم 
رمع زا  تیب  رازه  کـی  يزور  لداـعم  دـنیوگ  هک  باـب  ره  رد  باـنج  نآ  هیقاـب  تاـفیلأت  رگم  دـشابن  رگا  تـسا و   (1)« راهنلا هعبار 

.دیامن یم  تیافک  دوش  یم  وا  فیرش 

تدالو خیرات  هک  دنیوگ  دلج ) تسیب  دص و  دیدج  پاچ   ) .دـنیوگ یم  دـلجم  راهچ  تسیب و  ار  وا  هک  راونالاراحب  باتک  صوصخ 
داتشه و ًابیرقت  وا  فیرش  رمع  و  دجبا .) فورح  هب   ) دوش یم  تفه  یس و  رازه و  هنـس  هک  تسا  راونالاراحب  عماج  ددع  اب  قباطم  وا 

نیا دجام  دلاو  و  ءازجلا » ریخ  هلها  مالسالا و  نع  هَّللا  هازج   » هدوب لاس  راهچ 
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تاـضایر هیملع و  هیلمع و  تـالامک  ياراد  زین  تسا و  لّوا  یـسلجم  هب  فورعم  یلع  دوصقم  نبا  یقت  دّـمحمالم  دـنوخآ  راوگرزب 
رارک ردیح  ترایز  قیفوت  ارم  راگدیرفآ  ترـضح  نوچ  هتفگ  وا  هک  هدش  لقن  وا  هیقف  حرـش  باتک  زا  هدوب و  تالامک  رهظم  هقاش و 

یم مهاوـخ  رگا  هکلب  .درک  دـناوتن  لـمحت  ار  نآ  هفیعـض  لوـقع  هک  داد  يور  نم  رب  رایـسب  تافـشاکم  راوـگرزب  نآ  تکرب  هب  داد 
یتشهب زبس  ساـبل  مالـسلا  اـمهیلع  نییرکـسع  ربق  رب  هک  مدـید  مدـید و  اّرماـس  رد  ار  دوخ  هک  مدوب  هضقی  مون و  ناـیم  رد  هک  میوگ 

نوچ .مدرک  هعماج  ترایز  هب  عورـش  ناحادم  دننام  نم  سپ  .هدرک  هیکت  ربق  رب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  نم  يالوم  دنا و  هتخادـنا 
سپ يا ؟ هدمآ  هدایپ  .هن  دومرف : .تسا  بدا  فالخ  مدرک  ضرع  .نیشنب  ایب  تسا و  یترایز  بوخ  هک  دومرف  ترـضح  نآ  دش  مامت 

(1) .مدش دهشم  نآ  ترایز  هب  فرشم  هدایپ  دش و  هدامآ  ترایز  بابسا  يدوز  هب  مدمآ  دوخ  هب  نوچ  .متسشن 

« هرخآلا یف  هتعافش  ایندلا و  یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  انالوم  دهشم  هرایز  هَّللا  انلعج  »
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يراگن همان  طسوت  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترضح  رضحم  هب  تجاح  ضرع 

ود تکلمم و  ود  نیب  هلصاف  يراگن  همان  .تسه  هدوب و  موسرم  يرـشب  عماوج  نیب  رد  عیاش و  يرما  هتـشذگ  راصعا  رد  يراگن  همان 
یبلق و تایونم  دشابن  رّـسیم  شیارب  شتـسود  هب  یـسرتسد  یتسود  رگا  .دـیامن  یم  کیدزن  مه  هب  ار  لیماف  ود  تسود و  ود  رهش و 

هلصاف نوچ  نایعیش  زا  يرایـسب  مه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نامز  رد  .دیامن  یم  غالبا  وا  هب  همان  طسوت  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ 
یعرـش و لـئاسم  یهاـگ  دوبن  رـسیم  ًاروضح  ناـشکرابم  دوـجو  هب  یـسرتسد  دنتـشاد و  شیوـخ  ناـیلاوم  اـب  یناـکم  رظن  زا  يداـیز 

نونکات يربک  تبیغ  يادتبا  زا  نینچمه  .دنتشاد و  یم  هضرع  ناشفیرش  رـضحم  هب  همان  طسوت  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  تالکـشم 
رضحم هب  همان  طسوت  دشاب  یمن  رودقم  نامیارب  مالسلا  هیلع  مظعالا  هَّللا  یلو  ترـضح  نامیالوم  هب  یـسرتسد  نوچ  نایعیـش  ام  اذه 

نیب رد  هتـشذگ  راصعا  رد  هک  يراگن  همان  يوکین  ّتنـس  نیا  رثأـت  فسأـت و  لاـمک  رد  اـّما  .مییاـمن  یم  تجاـح  ضرع  ناـشکرابم 
طسوت يورخا  يویند و  ياه  ییاسران  تالکشم و  هضرع  زا  تلفغ  اب  هدش و  هتـشاذگ  یـشومارف  هب  ور  هدوب  موسرم  جیار و  نایعیش 

.میا هدش  مورحم  شترضح  هصاخ  فاطلا  تاضویف و  كرد  زا  ترضح  نآ  سّدقم  رضحم  هب  هضیرع 

تسا نم  هب  نم  زا  رت  کیدزن  تسود 

مرود يو  زا  نم  هک  تسا  بیجع  نیو 

ام زا  راوگرزب  نآ  نینزان ، دوج  نآ و  زا  تلفغ  همه  اب  لاح  نیع  رد 
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: دیامرف یم  هدش  رداص  هسدقم  هیحان  زا  هک  یعیقوت  زا  يزارف  رد  اریز  دشاب ؛ یمن  لفاغ 

(1)« مکرکذل نیسان  مکتاعارمل و ال  نیلمهم  ریغ  ّانا  »

همان هثاغتسا ، همان  نیرترثؤم  دیامن  ءاشنا  راوگرزب  نآ  رضحم  هب  يا  هضیرع  دهاوخب  یـسک  رگا  منک  ضرع  دیاب  ییامنهار  ناونع  هب 
يربک تبیغ  رد  هک  یناـسک  تاـیاکح  زا  مشـش  تیاـکح  رد  بقاـثلا  مجن  باـتک  رد  هللا  همحر  يرون  یجاـح  موحرم  هک  تسا  يا 

: تسا نیا  نآ  دشاب و  یم  دنا  هدومرف  روتسد  هدش  بایفرش  شترضح  تمدخ 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

نب یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  مساقلاابا  ای  کـیلا  تلـسوت  »
نیرهاطلا و کئابآب  نیملاعلا و  ءاسن  هدیس  کماب  نیجاللا  همصع  میقتسملا و  طارصلا  میظعلا و  أبنلا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا 

یلا يریفس  نوکت  نا  روطـسم  باتک  رونلا و  رون  نامیالا و  هقیقح  میظعلا و  توربجلا  میکحلا و  نآرقلا  سیب و  تارهاطلا  کتاهماب 
« ...ٍهجاح یف  یلاعت  هَّللا 

یم بآ  هاچ  ای  يراج  بآ  رد  هداد  رارق  كاـپ ) لـگ  زا  يا  هلولگ   ) يا هقدـنب  رد  ار  هماـن  نآ  سپـس  یـسیون و  یم  ار  دوخ  تجاـح 
یم مان  هب  یهد و  یم  رارق  باطخ  دنا  هدوب  يرغص  تبیغ  نامز  رد  هک  ار  ترـضح  صاخ  بیان  ود  همان  نتخادنا  لاح  رد  يزادنا و 

يالوم یلا  یتعقر  الصوا  نامثع  نب  دّمحم  ای  دیعس و  نب  نامثع  ای  ییوگ : یم  یناوخ و 
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.دیناسرب مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  سّدقم  رضحم  هب  ارم  همان  راوگرزب  ود  يا  ینعی  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 

هاـّجنلا حـیتافم  یـسلجم و  موحرم  رئازلا  هفحت  زا  لـقن  هب  مالـسلا  هیلعرـصع  یلو  ترـضح  رـضحم  هب  هضیرع  لاـسرا  رگید  هوـحن  و 
یمارگ ءابآ  ترـضح و  كرابم  مان  هب  لسوت  نتـشون  زا  دـعب  ار  دوخ  تساوخرد  دـشاب  یتجاـح  ار  هکره  هک  تسا  يورم  يراوزبس 

.دزادنیب مالسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  حیرض  رد  دسیونب و  شا 
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مالسلا هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  الوم  ربق  قیرط  زا  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  ) رصع یلو  ترضح  رضحم  هب  هضیرع 

تالکشم هب  نخس  هتشر  هک  اجنآ  ات  دمآ  نایم  هب  نخس  یباب  ره  زا  میدوب و  هتسشن  ناتـسود  زا  رفن  ود  اب  یناوجون  رد  مراد  رطاخ  هب 
مالسلا هیلعرصع  یلو  ترضح  رـضحم  هب  يا  هضیرع  اه  يراتفرگ  عفر  تهج  مدومن  داهنـشیپ  ریقح  .دش  هدیـشک  ناتـسود  یـصخش 
داهنشیپ نیا  .مییامنب  شیاشگ  جرف و  دادمتسا  شترضح  سدق  تحاس  زا  هداد و  حرش  ار  دوخ  لکشم  هناگادج  کی  ره  میـسیونب و 

تـسا ...نسحلا » نب  دّـمحم  مساقلاابا  ای  کیلا  تلـسوت   » نآ علطم  هک  روتـسد  قبط  يا  هضیرع  .تفرگ  رارق  ناتـسود  لابقتـسا  دروم 
هب هداـهن و  یتکاـپ  رد  ار  نآ  هتـشاد و  موقرم  دوش  هدنـسیون  تاـیونم  رب  علطم  يرگید  هکنآ  یب  ادـج  ادـج  يا  هضیرع  رد  میتشون و 

نورد هب  ار  هضیرع  لماح  تکاـپ  هک  میدومن  اـضاقت  وا  زا  هداد و  تشاد  ار  دهـشم  تراـیز  دـصق  هک  ناـمکرتشم  ناتـسود  زا  یکی 
نورد هب  سّدقم  دهـشم  هب  ندیـسر  زا  سپ  ار  تکاپ  تفریذپ و  ار  ام  ياضاقت  مه  وا  .دزادنیب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  سّدقم  حـیرض 

هک مدش  مهلم  تکاپ  نتفرگ  لاح  رد  .دنداد  نم  هب  ار  یتکاپ  ایور  ملاع  رد  یبش  تشذگن  يدـنچ  .تخادـنا  ترـضح  رونم  حـیرض 
.هدیدرگ لاسرا  مالـسلا  هیلعرـصع  یلو  ترـضح  رـضحم  هب  ججحلا  نماث  ترـضح  قیرط  زا  هک  تسا  يا  همان  باوج  تکاپ  نورد 

ام رفن  هس  ره  یماسا  مدوشگ  ار  هسدقم  هیحان  زا  هدش  هداتسرف  تکاپ  هک  یماگنه  مریگ  یم  هاوگ  ار  لاعتم  دنوادخ 
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باوج نامیاه  تساوخرد  ساسا  رب  دمحا و  نیسح 3 - دّمحم  يدهم 2 - دّیس  - 1 دوب : هدش  هتشون  بیترت  هب  همان  سأر  رد  ناتسود 
.دوب هدش  هداد  هسدقم  هیحان  زا  دعاسم 

یشاب وت  یقاس  هک  ینامز  نآ  اشوخ 

یناهن ياه  هداب  مد  هب  مد  یهد 

ام هرذ  ره  هک  ینامز  نآ  اشوخ 

یناقس یبر  هک  دیآ  ردنا  دجو  هب 
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ناگتشذگ زا  عونتم  هدنزومآ و  یعیاقو  اه و  ناتساد  : مود شخب 

هراشا
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لاس 1342 رد  هیضیف  هسردم  یخیرات  ناتساد 

دوخ تادهاشم  دوب ، هدنب  زا  رتشیب  ناشّنس  دندوب و  يولهپ  میژر  لامع  تایانج  شارخلد  هعقاو  دهاش  هیـضیف  هسردم  رد  هک  ییاهنآ 
هیـضیف نایرج  دهاش  ناوجون و  نامز  نآ  رد  هدـنب  لثم  يدارفا  دـندرب و  رگید  ملاع  هب  نامز  لوط  رد  هیـضیف  هسردـم  اب  هطبار  رد  ار 

هک دشاب  .مروآرد  ریرحت  هتشر  هب  دنربخ  یب  هیضیف  هعقاو  زا  هک  هدنیآ  ياه  لسن  يارب  ار  دوخ  تادهاشم  متسناد  مزال  اذلف  دنا  هدوب 
دنوش هیضیف  هسردم  رد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  نازابرس  هب  تبسن  یهاش  متـس  میژر  تایانج  رب  علطم 

.دوش تبث  خیرات  رد  ات 

میدش علطم  میدوب ، ناتسود  زا  یکی  لزنم  مق  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تداهـش  هک  هیـضیف  هعقاو  زور  زا  لبق  بش 
مان هب  زیزع  یتسود  قافتا  هب  دوز  حبص  .دننک  ینارنخس  مظعا  دجسم  رد  هاش  تایانج  هیلع  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ادرف  تسا  رارق  هک 

میورب مظعا  دجسم  هب  هک  میدش  راپسهر  ماما  لزنم  فرط  هب  میدوب  هدش  فرشم  مق  هب  قافتا  هب  نارهت  زا  هک  نایکـشزپ  یلع  یجاح 
هوبنا نایم  رد  كاواس  دارفا  زا  يدایز  هورگ  میدومن  هدهاشم  میدیسر  ناشیا  لزنم  هب  هک  ینامز  .مینک  هدافتسا  ناشیا  ینارنخـس  زا  و 

ریز ار  مدرم  راتفگ  لامعا و  .دنشاب و  یم  دمآ  تفر و  لاح  رد  هدنکارپ و  دندوب  هدومن  عامتجا  ماما  ینارنخـس  رطاخ  هب  هک  یتیعمج 
دجـسم هب  دـنرادن  رب  دوخ  یناسنا  دـض  لامعا  زا  تسد  رگا  هک  دـندومن  دـیدهت  ار  میژر  دـنداد و  مایپ  هللا  همحر  ماما  .دنتـشاد  رظن 

میآ یم  مظعا 
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هک دـش  هداد  ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  میژر  هیحان  زا  هک  میدـشن  هجوتم  اّما  .مناـسر  یم  ناریا  ّتلم  شوگ  هب  ار  قیاـقح  اـجنآ  رد  و 
یناسک دش ، یم  هتـشذگ  ارجا  هب  يریگ  میمـصت  رظن  زا  ماما  لزنم  لخاد  رد  هک  هچنآ  اریز  دندش ؛ فرـصنم  دجـسم  هب  نتفر  زا  ماما 

تیآ هیحان  زا  یفرط  زا  .دش  یم  هداتسرف  یمایپ  ماما  موحرم  هیحان  زا  هکنآ  زج  دندوب  ربخ  یب  دنتـشاد  عامتجا  لزنم  زا  جراخ  رد  هک 
رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تداهـش  درگلاس  تهج  هضور  سلجم  رهظزادـعب ، دوب  هدـش  مالعا  هللا  همحر  یناگیاپلگ  هَّللا 

دندش قّرفتم  ماما  لزنم  فارطا  زا  مدرم  دوب  هدش  کیدزن  رهظ  هب  نوچ  زور  نآ  .دشاب  یم  دقعنم  هل  مظعم  فرط  زا  هیـضیف  هسردـم 
هَّللا تیآ  ترـضح  .دندومن و  رپ  ار  هسردـم  ياضف  عامتجا و  دـندوب  یهوبنا  تیعمج  هک  یلاح  رد  هیـضیف  هسردـم  رد  رهظزادـعب  و 
خیـش جاح  موحرم  دـش  توالت  نآرق  هکنآ  زا  سپ  .دـش  مـالعا  سلجم  عورـش  .دـندیناسر  مه  هب  روضح  مه  هللا  همحر  یناـگیاپلگ 

زرط هب  ار  دوخ  ياهرـس  هک  اه  ناوج  زا  یهورگ  ینارنخـس ، نمـض  .دنتفر  ربنم  هب  هسردـم  طایح  نحـص  رد  یمق  يراصنا  یـضترم 
دندوب هتسشن  ربنم  کیدزن  هب  ًاعمتجم  هدمآ و  هسردم  هب  متخ  سلجم  ندز  مه  رب  تهج  میژر  فرط  زا  هدومن و  شیارآ  یصوصخم 

مه اب  هک  دنداتسیا  دنتخادرپ و  يرگرز  گنج  هب  مه  اب  ندیشک  راگیـس  ناونع  هب  ناشیا  رفن  ود  سلجم  ندز  مه  هب  همدقم  ناونع  هب 
تلاح هب  هتفرگ و  ار  اهنآ  زا  یکی  هناش  مدوب  هدـش  عقاو  اهنآ  عمج  نیب  رد  هاگآدوخان  نوچ  ریقح  هک  دـیآ  یم  مدای  .دـنوش  زیوالگ 

عورش مه  نیعمتسم  زا  یضعب  .مدیناشن و  نیمز  هب  بضغ 

ص:195

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشن دوخ  زا  هک  یتیارد  اب  يراصنا  موحرم  هک  دوش  جراخ  دوخ  مظن  زا  سلجم  هک  دوب  کیدزن  .دندومن  رفن  ود  نآ  هب  ضارتعا  هب 
اب نوچ  میژر  نارادفرط  هورگ  .منک  یم  هرادا  ار  سلجم  مدوخ  نم  دنکن  تلاخد  یـسک  مدنمـشهاوخ  دـندز  ادـص  ربنم  يور  زا  داد 

نم و .تفاـی  ناـیاپ  يریگرد  نودـب  ربنم  همتاـخ  زا  سپ  سلجم  .دـندیدرگ  توکـس  هب  راـچان  دـندش  ور  هب  ور  مدرم  ضارتعا  هوبنا 
دنلب لکیه و  يوق  صخـش  ناهگان  هک  میدوب  هداتـسیا  میژر  نارادـفرط  لخاد  ربنم و  کیدزن  نایکـشزپ ، یلع  جاـح  ياـقآ  متـسود 

« يولهپ هاش  اضر  داب  هدنز  : » دز دایرف  دنلب  يادص  اب  یـسراف  یکرت  يا  هجهل  اب  دـشاب  یم  هورگ  هدـنامرف  دـش  مولعم  ًادـعب  هک  یتماق 
دوب مق  یبالقنا  ياه  هچب  زا  ًالامتحا  دوب و  هداتـسیا  ربنم  کیدزن  هسردـم  ياه  هرجح  زا  یکی  رانک  رد  هک  یناوج  راعـش  نیا  زا  سپ 

مدـید ناهگان  دـش  جراخ  يو  ناهد  زا  مالک  نیا  هک  نیمه  وش » هفخ  : » دز دایرف  داد و  رارق  بطاخم  ار  وا  دـنلب  ییادـص  اـب  ًـالباقتم 
یکی رد  یفـسلف  مالـسالا  تجح  موحرم  لوق  ربانب   ) دندوب میژر  ییاوه  يورین  ياهزابرتچ  اهنآ  هک  دش  مولعم  ًادـعب  هک  ییاه  ناوج 
هدامآ ًالبق  هک  ییاه  سکوب  هجنپ  اب  تفر و  بیج  رد  ناشیاه  تسد  هدـش ، هسردـم  لخاد  لّدـبم  ياه  ساـبل  اـب  هک  شیاـهربنم ) زا 

ار هسردم  هورگ  هورگ  سرت  زا  مدرم  دندرک و  هلمح  مدرم  هب  هاش  دـیواج  راعـش  اب  دـندوب  هتـسویپ  مه  هب  هک  یلاح  رد  دـندوب  هدرک 
یم تکرح  هژر  روط  هب  هسردـم  رد  یعمج  هتـسد  دـندومن  یلاـخ  مدرم  زا  ار  هسردـم  نیمجاـهم ، هکنآ  زا  سپ  .دـندومن  یم  كرت 

رد هک  ییاه  هبلط  ماگنه  نیا  رد  .دنداد  یم  هاش  دیواج  راعش  دندرک و 
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ياـه هرجح  ولج  رد  هک  ار  ییاـهرجآ  هسردـم  زا  اـهنآ  ندرک  جراـخ  دوخ و  زا  عاـفد  يارب  دـندوب  یناـقوف  ياـه  هقبط  ياـه  هرجح 
رارف هب  اپ  هیقب  یمخز و  اهنآ  زا  یهورگ  .دندومن  باترپ  اهزابرتچ  فرط  هب  الاب  زا  دندنک و  ار  اهرجآ  تسد  اب  دوب  طایح  هب  فرشم 

.میدوب رظان  نایکشزپ  ياقآ  متسود  هدنب و  ار  اه  هرظنم  نیا  همه  دندش و  جراخ  هسردم  یجورخ  ياه  نالاد  زا  دنتشاذگ و 

یم نحص  برد  ولج  هطوحم  هب  یهتنم  هک  یقرـش  بونج  علـض  زا  هسردم  ماب  تشپ  زا  یعمج  هتـسد  روط  هب  ییادص  ماگنه  نیا  رد 
اب هدـناسر و  هسردـم  ماـب  تشپ  هب  ار  دوخ  مولعماـن  یهار  زا  مق  ياـه  نابـساپ  زا  یهورگ  میدومن  هدـهاشم  دیـسر  نامـشوگ  هب  دوب 

ظافلا اب  ماظع  عجارم  ریاـس  و  اـمهیلع ) هَّللا  همحر   ) یناـشاک هَّللا  تیآ  يدرجورب و  هَّللا  تیآ  هلمج  زا  دـیلقت  عجارم  هب  دـنلب  يادـص 
تسین گنرد  ياج  رگید  متفگ  متسود  هب  نم  .دنوش  هسردم  لخاد  ماب  تشپ  هار  زا  هک  دنتشاد  دصق  دندومن و  یم  یشاحف  کیکر 

اه هرجح  زا  یکی  برد  میتفر  الاب  دوب  هسردـم  یبرغ  بونج  علـض  رد  هک  يا  هلپ  هار  زا  سپـس  .میناسرب  ینما  ياج  هب  ار  دوخ  دـیاب 
رد .دنتـسب  ار  هرجح  برد  ام  ندش  لخاد  زا  سپ  .دندومن  لخاد  هب  توعد  مه  ار  ام  هدـش و  هرجح  لخاد  مدرم  زا  یهورگ  .دوب  زاب 

قیرط زا  هتـسکش و  ار  ماب  تشپ  يدورو  برد  دـندومن  یم  وهایه  هک  یلاح  رد  دـندوب  ماب  تشپ  يور  هک  ییاه  نابـساپ  ماگنه  نیا 
هک يا  هرجح  هب  دنچ  یتابرض  سپس  .دیسر  یم  شوگ  هب  اه  هرجح  برد  ندش  هتسکش  يادص  .دندش  کیدزن  اه  هرجح  هب  هلپ  هار 

نکاس نآ  رد 
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اه نابساپ  هک  يا  هلمح  اب  دش  زاب  هک  هرجح  برد  .منک  یم  زاب  ار  نآ  دینکشن  ار  برد  هک  دز  ادص  هرجح  بحاص  .دش  هدز  میدوب 
نحـص لخاد  هب  اه  هلپ  هار  قیرط  زا  ار  دوخ  اه  نابـساپ  يالبال  زا  هدومن  هدافتـسا  هرجح  یکیراـت  زا  هدـنب  دـندومن  هرجح  لـخاد  هب 
هدومن ریخـست  ار  هسردم  هک  مدید  ار  میژر  نیرومأم  راد و  قامچ  شابوا  زا  یهورگ  مدید  هک  يزیچ  نیلّوا  .مدیناسر  هسردم  طایح 
یقامچ دیدش  تبرـض  رارف  لاح  رد  .مدیدن  رارف  زج  يا  هراچ  هاش » دیواج  : » وگب دوب  نیا  دیـسر  مشوگ  هب  هک  یمالک  نیلّوا  .دندوب 

زا هک  ییوهآ  دـننام  اهنآ  ماشآ  نوخ  ياـه  لاـگنچ  زا  ریخب .) تداـی  هک  ییاـجک  یناوج  اـّما   ) .مدومن ساـسحا  شیوخ  هدرگ  رب  ار 
قامچ هب  تفرگ و  ار  متـسد  چم  يوق  يا  هجنپ  ناهگان  هک  دوس  هچ  اّما  .مدیناسر  ربنم  ياه  یکیدزن  هب  ات  ار  دوخ  دزیرگب  يا  هدنرد 

رد هک  یناویا  رد  ارم  دوب و  هدرک  ربیخ  حتف  هکنآ  لثم  .متفرگ  ار  وا  دیـشاب  هتـشادن  يراک  دز  ادص  دـندوب  نم  بیقعت  رد  هک  یناراد 
رد میوگب  ار  تقیقح  نیا  دیاب  اجنیا  .داد  رارق  دندوب  هدرک  ریسا  هک  یبالط  مدرم و  زا  یهورگ  لخاد  دشاب  یم  هسردم  لامش  تمس 
يا هنینأمط  هنیکس و  نانچ  نآ  مدوب  دهاش  کیدزن  زا  ار  میژر  لامع  تایانج  یناسنا و  دض  هنایشحو  لامعا  همه  نآ  هک  یلاح  نیع 
یم مه  ندـش  هتـشک  لامتحا  یتح  هک  تایانج  همه  نآ  لباقم  رد  منک  دای  مسق  مناوت  یم  تأرج  هب  هک  دوب  هدـش  داجیا  مدوجو  رد 

اه هرظنم  نیا  همه  هکنیا  لثم  .متـشاد  ور  شیپ  رد  یمولعمان  هدـنیآ  هک  یلاح  رد  مدرک  یمن  ساسحا  دوخ  رد  یـسرت  نیرتمک  تفر 
جاح موحرم  هب  ممشچ  مدش  ارسا  لخاد  هک  ینامز  .درک  یم  هولج  يداع  میارب 
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متسشن يو  رانک  رد  .دوب  يدهتجم  ياقآ  جاح  هَّللا  هیآ  هسردم  هبلط  نادرگاش و  زا  دوب  یناوجون  هدنب  دننام  مه  وا  هک  هیدنز  نسحم 
تیانج لاـمعا  رظاـن  هک  یلاـح  رد  .دوب  هدرک  تیارـس  نم  ساـبل  هب  شیاـپ  نوخ  هدـش و  یمخز  هک  دوب  یناوج  مرگید  فرط  رد  و 

رانک رد  يوق  رایـسب  یلکیه  اب  یـشترا و  سابل  اب  یگنهرـس  مدرک  هدـهاشم  مدوب  شابوا  ناراد و  قاـمچ  میژر و  نارادـفرط  هناراـک 
هب شابوا  دومن و  یم  رداص  روتسد  درک و  یم  عمج  دوخ  رود  هب  ار  ناراد  قامچ  شابوا و  ندز ، توص  اب  هداتسیا و  هسردم  ضوح 

هیـضیف هعقاو  زا  دـعب  زور  هک  يا  هیمالعا  رد  هللا  همحر  ماما  هک  دوب  يولوم  گنهرـس  نامه  نیا  .دـندومن و  یم  لـمع  وا  تاروتـسد 
تیلست ناشیا  هب  هدمآ  ماما  دزن  هب  شردپ  هدیسر و  تداهش  هب  هیضیف  رد  هک  دیهـش  هبلط  ریپ  ردپ  هب  نآ  علطم  رد  دوب و  هدومن  رداص 

یم عمج  دوخ  رود  هب  ار  شابوا  ینز و  یم  توص  هک  دوب  هدومن  يولوم  گنهرس  هب  هراشا  هیمالعا  نمـض  رد  .دوب و  هدرب  مان  هتفگ 
هب هللا  همحر  ماما  هیمـالعا  زا  هتفه  کـی  دـنربب ) ار  تیاـه  شوگ  مهد  یم  روتـسد   ) .یهد یم  هاـنپ  یب  دارفا  هب  هلمح  روتـسد  ینک و 

تـشاد هدهع  هب  میژر  فرط  زا  هک  یتیرومأم  هار  رد  دادن و  تلهم  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دوب  هتـشذگن  يولوم  گنهرـس  تایانج 
شدـیلپ حور  دومن و  طوقـس  یمولعمان  زرط  هب  وا  درگلاب  نارهت  فارطا  یلعبآ  رد  تفر  یم  تیرومأم  يوس  هب  هک  يدرگلاب  طسوت 

.دش لصاو  میحج  تاکرد  هب 

ار عمش  هناورپ  ّقحان  نوخ  هک  يدید 

دنک رحس  ار  بش  هک  دادن  تلهم 
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: هیضیف هسردم  زا  ام  جورخ  یگنوگچ  اّما 

هدش یمخز  هتـسشن و  هدنب  رانک  رد  هک  یناوج  .دوب  هدش  مکاح  هسردم  رب  يا  هلاه  نوچ  يزیگنا  مغ  ياضف  .دوب  هدـش  کیرات  اوه 
ار ناوج  نآ  متفر و  دومن  یم  تبقارم  اـم  زا  هک  ینیرومأـم  زا  یکی  کـیدزن  هب  .دیـسر  مرطاـخ  هب  يرکف  .دومن  یم  هلاـن  رایـسب  دوب 
هب .دتفا  یم  اهامـش  ندرگ  هب  يو  نوخ  یناسرن  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  رگا  .دـشاب  یم  میخو  رایـسب  ناوج  نیا  لاح  متفگ  مداد و  ناشن 

ار وا  رگید  تسد  هک  مدومن  هراشا  هیدنز  نسحم  موحرم  هب  متفرگ و  ار  ناوج  تسد  مدمآ  .داد  ار  هسردـم  زا  جورخ  هزاجا  وا  نم و 
.میدش جراخ  هیضیف  هسردم  زا  هتفای و  تاجن  نامیخژد  لاگنچ  زا  يرفن  هس  دنفرت  نیا  اب  دریگب و 

هـسردم رد  يدـهتجم  هَّللا  تیآ  نادرگاـش  ناتـسود و  زا  یکی  يداجـس  دومحم  دّیـس  ياـقآ  مالـسالا  تجح  هرجح  هب  ماـگنه  بش 
دیاب .دوب  یندشان  شومارف  بیجع و  بش  .مدناسر  حبص  هب  ار  بش  هنوگچ  اّما  .میدرب  رس  هب  اجنآ  رد  حبص  ات  میدش و  دراو  هیتّجح 

یندرکانرواب یتذـل  اب  درد  نیا  اّما  .متفرن  باوخ  هب  حبـص  ات  دوب  هدروخ  هیـضیف  رد  متـشپ  هب  هک  یقامچ  درد  تدـش  زا  منک  ضرع 
هک دـیناشچ  محور  هقئاذ  هب  بش  نآ  رد  يوـنعم  یتذـل   (1)« انَُلبُـس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَـهاج  َنیِذَّلاَو   » باب زا  لاعتم  دـنوادخ  .دوب  مأوت 

.منک یمن  شومارف  زگره 
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هیضیف زا  دعب  زور  زیگنا  مغ  هعقاو 

بالط اب  هطبار  رد  هیـضیف  هسردـم  رد  يراب  فسأت  زیگنا و  مغ  هعقاو  دـندنار ، نوریب  هسردـم  زا  ار  نیمجاهم  بـالط ، هکنآ  زا  سپ 
هقبط تارجح  فرط  هب  دندرک و  ذوفن  نحص  لخاد  هب  هسردم  ياه  ماب  تشپ  زا  اه  نابساپ  رارـشا و  نیمجاهم و  هرابود  .داتفا  قافتا 

هب هسردـم  يالاب  هقبط  زا  دـندش  راتفرگ  میژر  نامیخژد  لاگنچ  هب  هک  هاـنپ  یب  بـالط  زا  یهورگ  .دـندرب و  موجه  هسردـم  يـالاب 
سرت زا  دوب  فرـشم  ءافـشلاراد  هسردـم  طایح  هب  اهنآ  ياـه  هرجح  هرجنپ  هک  یهورگ  دـندش و  یم  باـترپ  هسردـم  نحـص  فرط 

ار دوخ  دوب  مق  هناخدور  تمـس  هب  اهنآ  هرجح  هک  یهورگ  دنتخادنا و  یم  ءافـشلاراد  هسردم  نحـص  هب  هرجنپ  زا  ار  دوخ  نیمجاهم 
دندوب هتخادـنا  هناخدور  يوس  هب  ار  دوخ  هک  یقداص  ناردارب  ماـن  هب  ناتـسود  زا  رفن  ود  .دـنتخادنا  یم  هناـخدور  فرط  هب  هرجنپ  زا 

.دندوب يرتسب  دوخ  یصخش  لزنم  رد  اپ  یگتسکش  رثا  رد  یتدم 

رـسارس مغ  زا  يا  هلاه  .میتفر  هیـضیف  هسردـم  هب  قیقحت  تهج  نایکـشزپ  ياقآ  دوخ  تسود  اـب  رّوهت  تأرج و  لاـمک  رد  دـعب  زور 
.دوب هتخیر  مه  هب  بیجع  يزرط  هب  بالط  تارجح  عضو  .دوب  هتفرگارف  ار  هسردم 

کی رد  رتم  کی  دودح  دنربب  رـس  ار  يدنفـسوگ  هکنآ  لثم  .مدید  يا  هنحـص  تارجح  زا  یکی  لباقم  رد  منک  یمن  شومارف  زگره 
نوخ رتم 
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.دناد یم  ادخ  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  نازابرس  اب  دندوب  هدرک  هچ  لاح  .دروخ  یم  مشچ  هب  هدیکشخ 

متفگ یلمجم  هصق  نیا  لصفم  زا  نم 

لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت 
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حورجم مودصم و  بالط  زا  تدایع 

زا یکی  نایدـهم  دّـمحم  جاـح  ياـقآ  باـنج  دـنمجرا  ردارب  اـب  هک  دوب  هتـشذگن  هیـضیف  هعقاو  زا  دـعب  مق  رد  مفقوت  زا  يزور  دـنچ 
دوب هللا  همحر  لحار  ماما  هب  دنمتدارا  یبالقنا و  دارفا  زا  هک  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  سدق  تحاس  هب  نادنمتدارا 

دنا و هدید  همدص  هیـضیف  هعقاو  رد  هک  بالط  زا  يا  هّدع  یناشن  ما و  هدروآ  نارهت  زا  لوپ  یغلبم  دـندومرف  ریقح  هب  .مدومن  دروخرب 
توعد قایتشا  لامک  اب  هدـنب  .میورب  اهنآ  تدایع  هب  امـش  قاـفتا  هب  مراد  تسود  .مراد  دوخ  اـب  دنـشاب  یم  يرتسب  ناـشیاه  لزنم  رد 

قبط رب  دـندوب  مق  فلتخم  طاقن  رد  هک  نیحورجم  نیمودـصم و  زا  رفن  هدزیـس  تدایع  هب  زور  نآ  رد  قافتا  هب  متفریذـپ و  ار  ناـشیا 
.دـش یم  تخادرپ  يا  هظحالم  لباق  هجو  اهنآ  مادـک  ره  هب  .میدـش و  بالط  تدایع  هب  قفوم  دوب  ناشیا  تسد  رد  هک  ییاه  یناـشن 

مادکره روط  نیمه  هتسکش و  تارقف  نوتس  يرگید  هتسکش ، هنیس  هسفق  یکی  هتسکش ، تسد  يرگید  هتـسکشاپ ، یکی  نیمودصم ،
يرتسب شیوخ  لزانم  رد  هدومن و  يراددوخ  ناتـسرامیب  هب  نتفر  زا  راک  تیانج  میژر  سرت  زا  یگمه  .دندوب  هدش  التبم  یبیـسآ  هب 

اهنآ تدایع  هب  قفوم  ام  هک  ینیمودـصم  رفن  هدزیـس  نیا  دـنامن  هتفگان  .دـندرب  یم  جـنر  دوب  هدیـسر  اهنآ  هب  هک  یبیـسآ  درد و  زا  و 
هن میتشاد و  ار  اهنآ  یناشن  هن  ام  هک  دـندوب  اهنیا  زا  رتشیب  یلیخ  نیمودـصم  ّالا  .میتشاد و  یناـشن  اـهنآ  زا  هک  دـندوب  یناـسک  میدـش 

.میدش اهنآ  تدایع  هب  قفوم 
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نینچمه هیـضیف و  هسردم  رد  نآ  رظان  کیدزن  زا  دوخ  هک  مق ، رد  يولهپ  اضر  دّمحم  سوحنم  میژر  تایانج  زا  يا  هشوگ  دوب  نیا 
.مدومن تاقالم  ناشلزانم  رد  هک  یمودصم  زیزع  بالط 

« هعبت نم  يولهپ و  نعلا  ّمهّللا  »
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هلآو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یباحص  ود  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  ینامی و  هفیذح  رهطم  هزانج  ییاج  هباج  ناتساد 

بایفرش نیظعاولا  ناطلس  هب  فورعم  ظعاو ، ناطلس  جاح  مالسالا  تجح  موحرم  تمدخ  هب  ناتـسود  زا  یکی  قافتا  هب  ریقح  يزور 
نتشون لوغشم  دندوب  هدیباوخ  تشپ  هب  هک  یلاح  رد  .دندومن  یم  یط  دش  ناشیا  توف  هب  رجنم  هک  ار  یتلاسک  نارود  ناشیا  .میدش 
روهشم یناتساد  امـش  هرابرد  هک  میدومن  ضرع  ناشیا  رـضحم  رد   (1) .دندوب تسا  هدـنام  راگدای  هب  ناشیا  زا  هک  هلاقم  دـص  باتک 

میراد اعدتسا  دیتشاد و  ترشابم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یباحـص  زا  رفن  ود  هزانج  لاقتنا  ییاجباج و  رد  یلاعبانج  هک  تسا 
(2) .مییامن لقن  یلاع  ترضح  زا  ار  نآ  هطساو  نودب  ام  هک  دییامن  نایب  ام  يارب  ار  هعقاو  نیع  هک 

.دوب هارث ) باط   ) یناهفـصا نسحلاوبا  دّیـس  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  تماعز  نامز  مدش  فرـشم  تایلاع  تابتع  هب  هک  لبق  لاس  دـنچ 
هک نومضم  نیدب  دندومن  لقن  ار  یبیجع  هیضق  دندمآ و  نم  دزن  دنتشاد  یتمس  قارع  یتموکح  هاگتـسد  رد  هک  ناتـسود  زا  یـضعب 

رباج ینامی و  هفیذح  ياه  مان  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راوگرزب  هباحـص  زا  نت  ود  ربق  هدومن و  نایغط  هلجد  بآ  دادغب  رد 
هلجد رانک  رد  هک  يراصنا  هَّللادبع  نب 
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.تسا ناشیا  تافیلأت  زا  رواشیپ  ياه  بش  باتک  نینچمه  . 75 - 1
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.دوش انعم 
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.دشاب یم  یمتح  ناشیا  ربق  بیرخت  لامتحا  هدیدرگ و  عقاو  هلجد  بآ  نایغط  ضرعم  رد  دنشاب  یم  نوفدم 

هباج تهج  هک  هدـش  هدز  یلاعبانج  صیخـش  صخـش  مان  هب  لاف  هعرق  تموکح ، نارادمتـسایس  رـضاح و  ياملع  اب  تروشم  زا  سپ 
یناهفصا هَّللا  تیآ  رضحم  هب  بناج  نیا  .دنا  هدومن  هنادنـسپادخ  لمع  نیا  دزمان  ار  یلاع  بانج  راوگرزب  ود  نیا  رهطم  نادبا  ییاج 

یبسانم ياج  هب  ار  راوگرزب  ود  نآ  هزانج  لاقتنا  ربق و  شبن  هزاـجا  متـشاد و  هضرع  ناـشیا  تمدـخ  ار  هعقاو  حرـش  هدـش و  فرـشم 
تقفاوم هدـنب  تساوخرد  اب  دوب ، بیرخت  ضرعم  رد  هلجد  رانک  رد  ناشیا  روبق  هک  یتیعقوم  هب  هّجوت  اب  هل  مظعم  .مدومن  تساوخرد 

.میدومن تمیزع  دادغب  هب  تموکح ، ناگداتسرف  تیعم  رد  هزاجا  بسک  زا  سپ  .دندومن 

ربق و شبن  روتـسد  هلـصافالب  .میدـش  هجاوم  تموکح  نیلوؤسم  ناگرزب و  املع و  عامتجا  اـب  میدیـسر  اـهربق  راـنک  هب  هک  یماـگنه 
.میدومن رداص  دوب  ندش  بارخ  هب  فرشم  هک  ار  رهطم  ربق  ود  يرادربکاخ 

يربق لخاد  طایتحا  اب  ربق ، نیلّوا  دحل  نتـشادرب  زا  سپ  مدومن  نت  رب  يدنلب  دیفـس  سابل  مدوب  هتفرگ  وضو  هدومن و  لسغ  ًالبق  نوچ 
یماسا و هک  دوب  هدش  فورعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هک  دوب  یـسک  وا  دوب و  ینامی  هفیذح  هب  بوسنم  هک  مدش 
زا رتش  رب  راوس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ماگنه  بش  هک  دوب  نآ  نیقفانم  ییاسانـش  ّتلع  .دسانـش و  یم  ار  نیقفانم  صاخـشا 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تظافح  ینامی  هفیذح  .دندومن  یم  تعجارم  كوبت  گنج 
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يالاب رد  یلبق  هشقن  قبط  نیقفانم  .تشاد  تسد  هب  ار  رتش  راسفا  باحـصا  زا  رگید  یکی  تشاد و  هدـهعرب  دوب  راوس  يا  هقاـن  رب  هک 
هتـسشن نیمک  رد  هداج  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روبع  راظتنا  هب  دوب  هرد  هب  فرـشم  یکیراب  هداج  نآ  ریز  رد  هک  يا  هندرگ 

روبع لاح  رد  هقان  رب  راوس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  هدومن  هیبعت  گیر  گنس و  زا  کشخ  ییاه  کشم  دندوب و 
سرت زا  بکرم  لاح  نیا  رد  .دـندومن  اهر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  بکرم  يوس  هب  مه  اب  ار  اـه  کـشم  نیقفاـنم  دوب  هداـج  نآ  زا 

راهم ار  رتش  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هچنانچ  .دومن  بکرم  يرادهگن  رومأم  ار  مالـسلا  هیلع  لیئربج  لاعتم  دنوادخ  .تشاذگ  رارف  يانب 
ُهَّللاَو ُهَّللا  َرَکَمَو  اوُرَکَمَو   » نکلو دـیدرگ ، یم  یلمع  نیقفانم  هشقن  باـترپ و  هرد  رعق  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوب  هدومنن 

(1) «. َنیِرِکاْملا ُْریَخ 

هدراهچ دودح  هک  ار  نیقفانم  هفیذـح  بانج  دـش و  نشور  زور  نوچ  کیرات  ياضف  نآ  دـش و  هدز  نامـسآ  رد  یقرب  عقوم  نیا  رد 
تهج نیدب  .دوبن  اهنآ  یفرعم  هب  رومأم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روتـسد  ربانب  اّما  درک ، ییاسانـش  ًالماک  هدهاشم و  دندوب  رفن 

.دسانش یم  ار  اهنآ  دارفا  دناد و  یم  ار  نیقفانم  یماسا  هفیذح  هک  دوب  فورعم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  دوب 

.دیامن یم  ییامندوخ  ملاس  حیحـص و  هزات و  رت و  يدنا ، لاس و  دصیـس  رازه و  زا  دعب  نفک  لخاد  هفیذح  ندب  هک  مدومن  هدـهاشم 
یماگنه .مداد  راشف  ناشیا  تسد  تشپ  رب  ار  دوخ  تشگنا  .مدروآ  نوریب  نفک  زا  ار  ناشیا  كرابم  تسد  .دیـسر  مرطاـخ  هب  يرکف 

زا دعب  ار  متشگنا  هک 
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نیا زا  فشاک  .دیدرگ  زمرق  هلـصافالب  دیفـس و  دشاب  هدنز  هک  یـصخش  دننامه  متـشگنا  ياج  متـشادرب  ناشیا  تسد  تشپ  زا  راشف 
رب دوب و  نوریب  نفک  زا  دوب و  دیفس  هایس و  ینساحم  ياراد  هک  ناشیا  كرابم  هرهچ  هب  منامشچ  .دراد  نایرج  ندب  رد  نوخ  هک  دوب 

.متخادنا تشاد  رارق  كاخ  يور 

متفگ دوخ  اب  .هدیسوب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یهللادی  ياه  تسد  ًارارک  هفیذح  ياه  بل  هک  دیـسر  مرکف  هب  هظحل  کی 
دنوادخ هک  لاح  .موش  سّدقم  دوجو  نآ  یسوب  تسد  هب  فرشم  هک  مدرکن  كرد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  هک  نم 

لوسر تسد  هک  ار  یبل  مدـش و  مخ  .مسوبب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسد  هطـساو  کی  اـب  هدومن  مبیـصن  یقیفوت  لاـعتم 
.مدش لئان  یمظع  ضیف  نیا  هب  مدیسوب و  دوب  هدیسوب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

هَّللادـبع نب  رباج  ربق  لخاد  طایتحا  اب  مدـش و  جراخ  ربق  زا  مدومن و  لـقتنم  ربق  نوریب  هب  هدومن  لـغب  ار  ناـشیا  كراـبم  ندـب  سپس 
انح اب  هک  دیفـس  نساحم  اب  ملاس  حیحـص و  هزات و  رت و  نفک  لخاد  شکرابم  ندـب  هفیذـح  دـننام  مه  راوگرزب  نآ  .مدـش  يراـصنا 

.مدومن هدهاشم  دوب  هدش  هدرپس  كاخ  هب  لبق  زور  هکنآ  لثم  دوب  هدش  گنر 

هکنآ زا  دعب  .مداد  راشف  ناشیا  تسد  تشپ  هب  ار  دوخ  تشگنا  هدومن و  جراخ  نفک  نورد  زا  ار  شتـسد  هفیذح  دننام  مه  ار  ناشیا 
.دراد نایرج  شکرابم  ندب  رد  نوخ  لاس  دصیس  رازه و  زا  دعب  مه  ناشیا  هک  مدومن  نیقی  دیدرگ  زمرق  سپس  دیفس ، متشگنا  ياج 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  كرابم  تسد  هرابود  هطساو  کی  اب  مه  ناشیا  ياه  بل  ندیسوب  اب 
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.مدیسوب

جراخ رظان  دـندوب و  هدومن  عاـمتجا  ربق  راـنک  رد  هک  یمدرم  تسا  رکذ  ناـیاش  .مدومن  جراـخ  ربق  زا  مدرک و  لـغب  ار  هزاـنج  سپس 
ناشیا هرهاـط  نادـبا  زا  هک  هدرک  ادـیپ  روضح  فرـش  هدومن  هدافتـسا  تیعقوم  زا  ناـساکع  زا  یهورگ  دـندوب  هرهطم  نادـبا  ندومن 

.دمآ لمع  هب  تعنامم  يرادرب  سکع  زا  ناگرزب  زا  یضعب  تفلاخم  اب  هنافسأتم  نکل  .دنیامن  يرادرب  سکع 

هیلع ناملس  ترـضح  ربق  رانک  رد  هدومن و  رفح  ربق  ود  میدرب و  نئادم  هب  عییـشت و  ار  اهنآ  كاپ  نادبا  یـصاخ  تافیرـشت  زا  سپ  و 
تشپ هب  هل  مظعم  هک  یلاح  رد  هدومن  هدافتسا  تیعقوم  زا  هدنب  یخیرات ، بیجع و  ناتساد  نیا  لقن  زا  دعب  .میدرپس  كاخ  هب  مالسلا 
لوسر تسد  هطـساو  کی  هب  هک  هدومرف  فرـشم  یمظع  تمعن  نیا  هب  ار  یلاع  ترـضح  لاعتم  دنوادخ  متـشاد  هضرع  دوب  هدیباوخ 
مرکا ربمایپ  تسد  هک  دیامن  ام  بیـصن  مه  ار  قیفوت  نیا  دنوادخ  هک  دـییامرفب  هزاجا  دیـسوبب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ 

.میسوبب هطساو  ود  اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

زا ناشکرابم  رـضحم  زا  هزاجتـسا  اب  مدیـسوب و  دوب  هدیـسر  رباج  هفیذـح و  ياه  بل  هب  هک  ار  ناشیا  ياـه  بل  هدـش  مخ  هلـصافالب 
.مدش صّخرم  ناشتمدخ 

نـسحلاوبا دّیـس  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  تماعز  نامز  رد  هعقاو  نیا  منک  ضرع  دـیاب  زیزع  ناگدـنناوخ  ناـهذا  ندـش  نشور  تهج 
تخر دندوب  هدینش  نیظعاولا  ناطلس  موحرم  ناسل  زا  ًادعب  هک  ییاهنآ  ای  دندوب و  نایرج  نیا  رظان  هک  اهنآ  هداتفا و  قافتا  یناهفـصا 

ملاع نیا  زا 
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دوخ اذل  .دشاب  علطم  یخیرات  هعقاو  نیا  زا  هک  مرادن  غارس  ار  یسک  نامز  نیا  رد  .دنا و  هدومن  زاب  خزرب  ملاع  رد  هدید  هدیـشکرب و 
دوب هدش  هداهن  هعیدو  هب  نم  رطاخ  رد  هداتفا و  قافتا  خیرات  زا  هتـشذگ  رد  هک  ار  هعقاو  نیا  هک  متـسناد  یم  هعیـش  هعماج  نویدـم  ار 

هک هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  راوگرزب  یباحـص  ود  روبق  ییاـجباج  نیا  اـت  مروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  یهلا  قیفوت  هب  مدـش  قفوم 
هک ییاهنآ  دنامب و  یقاب  هدنیآ  ياه  لسن  رد  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  ناهذا  رد  دشاب  یم  مالـسا  خیرات  یتفگـش  کی 

یلص مرکا  ربمایپ  یباحص  ود  نیا  ربق  هک  دننادب  دنوش  یم  فرـشم  مالـسلا  هیلع  ناملـس  ترـضح  رهطم  ربق  ترایز  تهج  نئادم  هب 
یلاح رد  هداد  رارق  مالسلا  هیلع  ناملـس  ترـضح  هیاسمه  ار  ناشیا  خیرات ، ربج  دشاب و  یم  ثادحالا  دیدج  نئادم  رد  هلآو  هیلع  هللا 

« نیملاعلا بر  هَّللدمحلا  و   » (1) .تسا هدوب  دادغب  هلجد  رانک  ناشنفدم  مالسا و  ردص  رد  ناشیا  توف  هک 
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نب رباج  ینامی و  نب  هفیذـح  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یباحـص  كرابم  ربق  ود  ییاج  هب  اج  اـب  هطبار  رد  یحیـضوت  . 78 - 1
نب رباج  هرابرد  نخس  .مدش  بایفرش  یلاعلا » هلظ  ماد   » يزارخ هَّللا  تیآ  ترضح  رـضحم  هب  یبش  قارع ، نیادم  رد  يراصنا  هَّللادبع 

ار ناتـساد  نیا  دندومرف : هل  مظعم  .دمآ  نایم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یمارگ  یباحـص  ود  ینامی  نب  هفیذح  يراصنا و  هَّللادـبع 
هک ردص  دّمحم  دّیـس  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  رادید  يارب  دادغب  رد  دندومرف  هک  ما  هدینـش  نیظعاولا  ناطلـس  جاح  موحرم  زا  مه  نم 

يدایز باهذ  بایا و  هک  مدومن  هدهاشم  .مدیـسر  ناشیا  تمدخ  هب  دندوب  ناتـسود  زا  لصیف و  تموکح  ریزو  تسخن  نامز  نآ  رد 
میارب دوب  هتفرگ  رارق  هلجد  بآ  ناـیغط  رطخ  ضرعم  رد  هک  ار  هفیذـح  رباـج و  نیربـق  تیعقوم  هل  مظعم  .دـشاب  یم  ناـشیا  تیب  رد 

داهنـشیپ اب  هل  مظعم  مشاب و  ناشیا  تیعم  هک  مدومن  لیامت  راـهظا  مه  نم  .مشاـب و  یم  هلجد  مزاـع  نم  هک  دـندومرف  دـنداد و  حرش 
جراخ ار  رهطم  هزانج  ود  دندش و  ربق  لخاد  ردص  ياقآ  نیربق ، شبن  زا  سپ  میتفر و  هلجد  رانک  هب  قافتا  هب  دندومن و  تقفاوم  هدنب 

.ما هدینـش  نیظعاولا  ناطلـس  جاح  موحرم  ناسل  زا  هک  دـشاب  یم  یبلاطم  ما  هدومن  موقرم  نتم  رد  بناـج  نیا  هک  ار  هچنآ  دـندومن و 
.دشاب یمن  یفالتخا  عوضوم  لصا  رد  لاح  ره  رد  .هتفرگ  تأشن  اجک  زا  لقن  فالتخا  نیا  تسین  مولعم 
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یناسارخ ققحم  مالسالا  تجح  موحرم 

نایب ِنف  هباطخ و  داتسا 

راوتـسا يانب  نآ  ساسارب  دـیامن و  یم  یمکحم  يزیر  یپ  ینیمز  رد  هک  يرامعم  هباثم  هب  دوب  داتـسا  ناـیب  نف  هباـطخ و  رد  هل  مظعم 
اب ناتساد  نایب  لیصفت و  حرش و  رد  دومرف  یم  لقن  ار  یناتساد  رگا  مومع  مهف  روخ  رد  اویش و  ینایب  اب  ناشیا  اذهل  .دیامن  یم  داجیا 

رارق دوخ  نقتم  فیطل و  قیقد و  بلاطم  بوذجم  ریثأت و  تحت  ار  هدنونـش  تراهم ، اب  دیـشخب و  یم  مسجت  وا  هب  نانچ  نآ  تیقالخ 
دیاب تأرج  هب  .دید  یم  رظان  رضاح و  ایوگ  دوب  هدش  عقاو  ناتساد  نآ  رد  هک  یقافتا  رد  ار  دوخ  ناشیا ، سلجم  عمتـسم  هک  داد  یم 

ییاّمـسم اب  مسا  ققحم  موحرم  ًاقح  دوب و  ریظن  مک  اـی  تشادـن و  يا  هنومن  ریظن و  ربنم  لـها  نیب  رد  دوخ  رـصع  رد  هک  منک  ضرع 
دودح ار  یباتک  دـندومرف  یم  هنومن  ناونع  هب  تشاد  یم  هضرع  ربنم  رد  هک  یبلاطم  منک  ضرع  دـیاب  دـییأت  ناونع  هب  ًانمـض  .تشاد 

(. لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت   ) مدومنن هدافتسا  وا  زا  ربنم  کی  زا  شیب  مدومن و  هعلاطم  هام  ود 

مه ناگدنونـش  هک  تشاد  راظتنا  دومن  یم  نایب  ناگدنونـش  يارب  ربنم  رد  نآ  هئارا  تهج  بلاطم  قیقحت  رد  هک  یتامحز  لـمحت  اـب 
يدام تاروما  همه  رد  نم  نومضم : نیدب  دندومرف  ار  یبلطم  نیعمتسم  زا  دوخ  راظتنا  ياتـسار  رد  .دنیامن  مهف  كرد و  ار  وا  راتفگ 

باوخ رد  ششوپ و  رما  رد  هیذغت ، رما  رد  لاثم  ناونع  هب  .مشاب  یم  دیق  یب  دوخ 
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.میامن یم  لوانت  ار  ییاذغ  هنوگره  .دـینک  هیهت  میارب  ییاذـغ  هچ  مهد  یمن  روتـسد  لزنم  رد  هاگ  چـیه  هک  انعم  نیدـب  .تحارتسا  و 
فیطل و رایـسب  محور  دروم  کی  رد  اّما  .میامن  یم  تحارتسا  اـج  ره  رد  مباوخ و  یم  یناـکم  ره  رد  .مشوپ  یم  ار  یـسابل  هنوگره 

میامن یم  حرطم  ربنم  رد  اویـش  اسر و  ینایب  اب  هدیـشک و  نآ  قیقحت  رد  هک  یتمحز  همه  اب  ار  یبلطم  هکنیا  نآ  دـشاب و  یم  ساـسح 
.دراذگ یم  بولطمان  رثا  محور  رد  هدش و  ّرثأتم  هدومنن  مهف  كرد و  ار  نآ  هدنونش  هک  موش  هجوتم  رگا 
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قّقحم موحرم  طایتحا 

رایتخا رد  میظنت و  يا  همان  تیصو  .دومن  دوخ  ّیصو  ارم  ناتسود  زا  یکی  هک  دندومرف  لقن  ار  هیضق  نیا  یتبـسانم  هب  ربنم  رد  يزور 
نادنزرف متشاد  هدهع  رب  هک  يا  هفیظو  رب  انب  ناشیا  توف  زا  سپ  .میامن  لمع  همان  تیـصو  قبط  ناشیا  توف  زا  سپ  هک  داد  رارق  نم 

: دوب رارق  نیا  زا  دوش  ماجنا  دـیاب  هک  ار  یلامعا  .مدومن  تئارق  ار  ناشردـپ  هماـن  تیـصو  سلجم ، نآ  رد  هدومن و  راـضحا  ار  یفوتم 
یتارقف ریقف و  دـنواشیوخ  نالف  هب  غلبم  نالف  سانلا ، ّقح  تهج  هقدـص  ناموت  رازه  دـص  هزور ، زامن و  لاـس  هد  بجاو ، جـح  کـی 

.دوب هدراذگ  یقاب  ثرا  هب  دوخ  زا  يدایز  لاوما  هک  یلاح  رد  هتشون ، اه  هنیمز  نیا  رد  رگید 

دنهد و رارق  هدنب  رایتخا  رد  ار  یفوتم  لاوما  ثلث  هک  متشاد  راظتنا  یـصاخ  ینیب  شوخ  کی  اب  دش  تئارق  همان  تیـصو  هکنآ  زا  دعب 
رگیدکی شوگ  رد  رـس  نادنزرف  هک  مدومن  هدـهاشم  فسأت  بجعت و  لامک  رد  اّما  .میامن  لمع  یفوتم  تیـصو  ياضتقم  هب  مه  نم 

نیدب داد  رارق  بطاخم  ار  هدنب  هاتوک  يا  همدقم  اب  نارگید  فرط  زا  یگدنیامن  هب  رت  گرزب  دنزرف  رگیدـکی  اب  اوجن  زا  سپ  هداهن ،
: نومضم

ماجنا دهد و  ماجنا  شدوخ  تسناوت  یم  هتـشون  همان  تیـصو  رد  هک  یتاروتـسد  نیا  همه  شتایح  نامز  رد  ام  ردـپ  ققحم ! اقآ  جاح 
نم دوبن  ینوناق  همان  تیصو  نوچ  دندومن و  كرت  ار  سلجم  میهد و  ماجنا  هک  دیشاب  هتشادن  عقوت  شنادنزرف  ام  زا  یلاعبانج  دادن و 

مه
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زا دعب  منادنزرف  هک  مدوب  هتـشون  دوخ  همان  تیـصو  رد  نم  اریز  متفرگ ؛ يدنپ  یفوتم  ناگدـنامزاب  لمع  زا  .میامن  یمادـقا  متـسناوتن 
دوب هدـش  لصاح  میارب  هک  يا  هبرجت  نیا  اب  متفر و  ورف  رکف  هب  هعقاو  نیا  زا  دـعب  .دـنهد  ماجنا  میارب  هزور  زاـمن و  لاـس  کـی  متوف 

.مهد ماجنا  دوخ  ار  هزور  زامن و  لاس  کی  مشاب ، یم  تایح  دیق  رد  ات  مدنبب و  ار  تمه  رمک  دوخ  متفرگ  میمصت 

زا سپ  ناـشیا  مدوب  هدومن  توعد  نارهت  نشلگ  ماـمح  دجـسم  رد  ار  ناـشیا  هک  یبـش  لـهچ  رد  هک  منک  یمن  شومارف  زگره  ریقح 
دوب يزردنا  دنپ و  دوخ  ناتـساد  نیا  دناوخ و  یم  زامن  زور  هنابـش  کی  دنداتـسیا و  یم  دجـسم  ياهامن  قاط  زا  یکی  رد  ربنم  مامتا 

یعقوتوراظتنا دوخ  ناثراو  ناگدـنامزاب و  زا  دنـشاب و  ناشدوخ  رکف  هب  دوخ  دنتـسه  هدـنز  ات  هک  ناشیا  ربنم  ياـپ  ناگدنونـش  يارب 
نم تشگنا  نخان  زج  نم  تشپ  دراخن  سک  .دنشاب  هتشادن  ناشتوف  زا  دعب  يارب 

داش شحور 
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يولهپ نادنز  رد  یناسارخ  ققحم  جاح  موحرم 

زا یهورگ  قاـفتا  هب  داـشرهوگ  دجـسم  زیگنا  مغ  هعقاو  زا  دـعب  هک  دوب  يدارفا  زا  یناـسارخ  قـقحم  جاـح  مالـسالا  تجح  موـحرم 
ياهرات دوب  هدش  دراو  ناشیا  رب  نادنز  رد  هک  ییاهراشف  رثا  رد  دندش و  نادنز  هناور  ریگتسد و  يولهپ  لامع  طسوت  دهـشم  ياملع 

نیدب یبلاج  ناتـساد  ربنم  رد  یبش  منک  یمن  شومارف  ریقح  .دندومن  یم  تبحـص  یتخـس  هب  ربنم  رد  هدید و  همدص  هل  مظعم  یتوص 
زا یکی  میدرب  یم  رـس  هب  نادـنز  رد  ام  هک  ینامز  دـندومرف : دـشاب ، یم  زیزع  ناگدـنناوخ  هّجوت  لـباق  هک  دـندومرف  لـقن  نومـضم 

ياهاذـغ زا  ًالّوا  .دـنارذگ  یم  نادـنز  رد  ار  یهفرم  یگدـنز  ناشیا  .دـندروآ  نادـنز  هب  یلام  سـالتخا  ّتلع  هب  ار  یتلود  نیلوؤسم 
ره رد  دـندروآ و  یم  یفلتخم  عونتم و  ياهاذـغ  ناشلزنم  زا  ماش  حبـص و  ره  هنازور  اریز  دومن ؛ یمن  هدافتـسا  هجو  چـیه  هب  نادـنز 

.دومن یم  هدافتسا  نوگانوگ  ياه  هویم  زا  لوصف ، تبسانم  هب  یلصف 

دیدـش رـضاح  هنوگچ  دـیتشاد  هاگتـسد  رد  امـش  هک  یتیعقوم  اب  متفگ  ناشیا  هب  دومن  یم  یط  ار  نادـنز  نارود  هک  یلاح  رد  يزور 
؟ دیوش نادنز  هناور  موکحم و  هداد و  رارق  سالتخا  ماهتا  ضرعم  رد  ار  دوخ 

نادـنز رد  ناترمع  ندـش  فلت  متفگ  ناـشیا  هب  .دـنارذگ  یـشوخ  هب  دـیاب  ار  رمع  زور  دـنچ  نیا  اـقآ ، يا  تفگ : دومن و  يا  هدـنخ 
رد نادنز  رد  نم  یگدنز  هک  دیرظان  کیدزن  زا  هک  امـش  ققحم  بانج  تفگ  خـساپ  رد  دـیراذگ ؟ یم  ینارذـگ  شوخ  ار  شمـسا 

یشوخ یتحار و  لامک 
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هـس هب  ارم  هدـنورپ  یـضاق  ما و  هدرک  هتخودـنا  ناموت  رازه  دصیـس  غلبم  سالتخا  نیا  رد  نم  تفگ  تحاقو  لامک  رد  درذـگ و  یم 
میامن و یم  جراخ  هاگیفخم  زا  ار  اه  لوپ  یماگنه  بش  مدش  دازآ  نادـنز  زا  هک  لاس  هس  زا  دـعب  .تسا  هدومن  موکحم  نادـنز  لاس 
اب مطلغ و  یم  قاتا  ياهتنا  ات  مباوخ و  یم  اه  لوپ  يور  قاـتا  يادـتبا  رد  .میاـمن  یم  نهپ  ملزنم  قاـتا  فک  رد  ار  اـه  سانکـسا  نیا 

لمحت ناربج  نیا  میوگ  یم  میامن و  یم  رارکت  هرابود  ار  لـمع  نیا  .نادـنز  لاـس  کـی  لـمحت  ناربج  نیا  ینـالف  میوگ : یم  دوخ 
هب رمع  رخآ  ات  نادـنز و  موس  لاس  لـمحت  ناربج  مه  نیا  میوگ  یم  مهد و  یم  ماـجنا  ار  موس  راـب  وحن  نیمه  هب  .نادـنز  مود  لاـس 

.مهد یم  همادا  یگدنز  هب  وحن  نیرتهب 

رقف و رد  مدرم  هک  یلاـح  رد  لاـملا  تیب  لواـپچ  اـب  هک  دوب  يولهپ  تموکح  نیلوؤسم  هنومن  اـهرازه  اـی  اهدـص  زا  هنومن  کـی  نیا 
.دندومن یم  ییامرف  مکح  اهنآ  رب  راوس و  اهنآ  هدرگ  رب  دندومن  یم  یگدنز  فاعضتسا 

تسوحن و زا  ار  اـم  دـش  یمالـسا  يروهمج  تموـکح  نآ  هرمث  هک  یمالـسا  بـالقنا  تمعن  اـب  داـهن و  تنم  اـم  رب  لاـعتم  دـنوادخ 
دوخ يامظع  تبهوم  نیا  نادردـق  رکاش و  ار  ام  ّتلم  ادـنوادخ  .دومرف  تیاـنع  تاـجن  يولهپ  نادـناخ  تموکح  تلاذر  ترارش و 

.هد رارق 

نیملاعلا بر  نیمآ 
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يوفص لیعامسا  هاش  رصع  رد  یحایر  دیزی  نب  ّرح  ربق  شبن 

ات میامن  یم  لقن  مرتحم  زیزع و  هدنناوخ  امش  يارب  مدینش  ربنم  رد  یناسارخ  ققحم  یجاح  مالسالا  تجح  موحرم  زا  هک  ار  یناتساد 
: ناتساد نایب  اّما  .ددرگ  امش  نهذ  رد  طبض  تبث و  هشیمه  يارب  دیوش و  انشآ  یخیرات  تقیقح  کی  اب 

یحایر دـیزی  نب  ّرح  هرابرد  يوفـص  لیعامـسا  ناطلـس  هاش  نامز  رد  هک  دـندومرف  لقن  یتبـسانم  هب  دوخ  رباـنم  زا  یکی  رد  هل  مظعم 
یمن شیپ  البرک  هثداح  دش  یمن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  عنام  ّرح  رگا  هک  دندوب  دقتعم  فلاخم  هورگ  .دش  داجیا  فالتخا 
البرک هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ّرح  هک  ینامز  دندوب  دـقتعم  قفاوم  هورگ  اّما  .دـندش  یمن  دیهـش  شباحـصا  نادـنزرف و  ماما و  دـمآ و 

ار ماما  تداهـش  هشقن  امهیلع ) هَّللا  هنعل   ) دعـس رمع  طسوت  هیبا  نب  دایز  دـشاب و  یم  راک  رد  گنج  هلأـسم  هک  دـش  هجوتم  داد  قوس 
زا تهج  نیا  زا  .دومن  یمن  روطخ  مه  شنهذ  هب  درک و  یمن  ینیب  شیپ  ار  گنج  هلأسم  زگره  ّرح  هک  یلاـح  رد  دـنا  هدومن  یحارط 

(1)« یل رفغاف  کئایلوا  بولق  تبعرا  ّینإ  ّمهّللا  : » درک ضرع  دومن و  هبوت  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  هتشگ و  نامیشپ  ًاتقیقح  دوخ  لمع 
زا تسا  یهلا  تفأر  تینامحر و  تافـص  رهظم  هک  ماـما  .دومن  ینامیـشپ  هبوت و  راـهظا  ماـما  روضح  رد  دروآ و  ماـما  همیخ  هب  ور  و 

ضرع رح  .دندومن  توعد  بکرم  زا  ندش  هدایپ  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ترضح  .تشذگرد  وا  هانگ 
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هزاجا ترـضح  .میامن  ادـف  امـش  میرح  زا  عافد  هار  رد  ار  مناج  مورب و  گنج  نادـیم  هب  هک  مشاـب  یـسک  لّوا  دـییامرف  هزاـجا  دومن 
تابرـض رثا  رب  .دومن  ینایامن  گنج  درک  نایب  ار  ماما  تیناـقح  دومن و  یفرعم  ار  دوخ  هکنآ  زا  سپ  .تفر  نادـیم  هب  رح  .دـندومرف 

.داهن و وناز  رب  ار  يو  رـس  دـمآ و  وا  نیلاب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اقآ  .داـتفا  نیمز  هب  بکرم  زا  دـمآرد و  اـپ  زا  ریـشمش  هزین و 
ایندلا و یف  ّرح  تنا  : » دومرف وا  هب  .تسب و  دوب  هدش  هتفاکش  نمشد  ریـشمش  رثا  زا  هک  رح  یناشیپ  رب  تشاد  دوخ  اب  هک  ار  یلامتـسد 
ایندلا و یف  ّرح  تنا   » نیرفآ راختفا  لادم  نیا  .دومن و  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  رُح  لاح  نیا  رد  »(1) و  کّما کتّمس  امک  هرخآلا 

قافتا یناوج  رد  رح  ردام  يارب  دوش  دـلوتم  رح  هکنآ  زا  لبق  هک  تسا  یناتـساد  زا  هیانک  .دومن  بصن  رح  هنیـس  هب  ماـما  ار  هرخـآلا »
.دشاب یم  جراخ  راتشون  نیا  هلصوح  زا  شنایب  هک  دوب  هداتفا 

.دش یبهذم  هورگ  ود  نیب  فالتخا  ثعاب  هک  دوب  قفاوم  فلاخم و  يداقتعا  يانبم  ود  نیا 

يایلوا تیناقح  لیالد  زا  یکی  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  تروشم  روش و  زا  سپ  .دومن  ییوج  هراچ  تساوخرد  رهـش  ياـملع  زا  هاـش 
دهد و یم  یهاوگ  تیعقاو  نیا  رب  لاح  هتـشذگ و  راصعا  رد  يدایز  دهاوش  دور و  یمن  نیب  زا  ربق  رد  اهنآ  ندـب  هک  تسا  نآ  ادـخ 
نشور و مدرم  مومع  يارب  رما  تقیقح  ات  شبن  ار  دـیزی  نب  ّرح  ربق  نایرابرد  اـملع و  زا  یهورگ  قاـفتا  هب  تفرگ  میمـصت  هاـش  اذـل 

.دوش شوماخ  هنتف  شتآ 
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هب دـنتفر و  رح  رازم  رانک  رب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  روبق  ترایز  زا  سپ  .دـش  تایلاع  تابتع  مزاع  هاـش  میمـصت  نیا  زا  دـعب 
نیب لصاف  ّدـح  دـحل  ياج  هب  هک  دـندومن  دروخرب  ییامرخ  تخرد  هنت  هب  جراخ و  ار  ربق  ياه  كاخ  شبن و  ار  رح  ربق  هاش  روتـسد 

زا دعب  رح  فیرـش  ندب  ترواجم  رثا  رد  تخرد  هنت  هک  دوب  نیا  بیجع  .دوب  هدـش  هتـشاذگ  ربق  لوط  هب  رح  فیرـش  ندـب  كاخ و 
.دش نایامن  رح  هزانج  دنتشادرب  هک  ار  تخرد  هنت  هاش  روتسد  هب  .دوب  هدنام  هزات  رت و  دشاب  هدش  هدیسوپ  هکنآ  نودب  لاس  رازه 

یم ییامندوخ  ربق  نورد  تشاد  اپ  هب  يا  همکچ  نت و  رب  گنج  سابل  هک  یلاح  رد  هزات  رت و  یندـب  اـب  هزاـنج  هک  دـندومن  هدـهاشم 
.دومن لاؤس  ار  ّتلع  هدش ، هتسب  ّرح  یناشیپ  هب  یلامتسد  هک  دومن  هّجوت  هاش  .دیامن 

رثا رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـقآ  هک  تسا  یلامتـسد  ناـمه  نیا  دـنتفگ  دوب  هدیـسر  اـهنآ  هب  ـالبرک  هعقاو  زا  هک  يراـبخا  قـبط 
هدوب مالـسلا  اهیلع  يربک  هقیدـص  یب  یب  ياه  هتفاب  زا  لامتـسد  نیا  دـیاش  ، ) هتـسب وا  رـس  هب  دوب  هتفاکـش  ار  رح  قرف  هک  يریـشمش 

زا ار  لامتسد  هک  یماگنه  .دنیامن  زاب  رُح  رس  زا  ار  لامتسد  داد  روتـسد  هدومن و  لامتـسد  رد  عمط  بلطم  نیا  ندینـش  اب  هاش  دشاب )
.دنتـسب رح  رـس  هب  دـندوب  هدومن  هدامآ  ًالبق  هک  ار  یلامتـسد  .دـش  يراج  هزات  نوخ  رح ، هدـش  هتفاکـش  قرف  زا  دـندومن  زاـب  ّرح  رس 

ذوفن نوخ  زاب  .دنتـسب  لّوا  لامتـسد  يور  رب  يرگید  لامتـسد  .دومن  ذوفن  لامتـسد  زا  نوخ  نایرج  دنتـسب  ار  لامتـسد  هک  یماگنه 
.دنامن زاب  نایرج  زا  نوخ  دندومن و  ضوع  لامتسد  نیدنچ  .دومن 
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تیاضر دنـس  لامتـسد  نیا  اریز  دیناتـس ؛ زاب  وا  زا  هدرک  هیده  وا  هب  ماما  هک  ار  یلامتـسد  دوش  یمن  یـضار  رح  دنتفگ  املع  هرخالاب 
زا يا  هعطق  دهد و  رد  نت  املع  داهنـشیپ  هب  دش  راچان  هاش  سپـس  .لاعتم  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  تمایق  زور  رد  تسا  يراختفا  ماما و 

.دیدرگ عطق  ّرح  رس  نوخ  دنداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  هکنآ  زا  دعب  .ددنبب  رح  رس  هب  هرابود  ار  لامتـسد  لصا  هدرک و  ادج  ار  لامتـسد 
هتـشر ار  لامتـسد  هعطق  نآ  .دندیناشوپ  كاخ  اب  ار  ربق  دنداهن و  دوخ  ياج  هب  دوب  دحل  ناونع  هب  هک  ار  امرخ  تخرد  هنت  نآ  سپس 

.دندومن میسقت  نایرابرد  ارما و  املع و  نیب  دوب  خن  زا  هک  ار  اه  هتشر  زا  کی  ره  دندومن و  هتشر 

هب فلس  نع  ًافلخ  ناگتـشذگ  قیرط  زا  لامتـسد  نآ  خن  زا  هتـشر  کی  مراد  عالّطا  نم  هک  ییاجنآ  ات  دندومرف : ققحم  جاح  موحرم 
زا دعب  .دندوب  هدومن  يزاساج  دوخ  رتشگنا  نیگن  ریز  ناشیا  هک  دوب  هدیـسر  ثرا  هب  فورعم  ظعاو  ینادـمه  دّـمحم  ازریمآ  موحرم 
نآ هک  دـشن  مولعم  يدـهم  ازریمآ  موحرم  توف  زا  دـعب  دوب و  هدیـسر  ثرا  هب  ینادـمه  يدـهم  ازریمآ  موحرم  شدـنزرف  هب  شتوـف 

رـصع فیراـعم  زا  دـندوب  هداد  رارق  شیوخ  رتشگنا  نیگن  ریز  رد  هک  لامتـسد  خـن  نآ  تکرب  هب  رـسپ  ردـپ و  نیا  .دـش  هچ  رتشگنا 
.دندوب شیوخ 
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رامعتسا هدرتسگ  ماد  ای  تیطورشم 

هدـمآ گنت  هب  دوب  هاشدـمحا  اهنآ  نیرخآ  راجاق و  ناخدّـمحم  اغآ  اـهنآ  نیلّوا  هک  راـجاق  هلـسلس  ياـه  تموکح  دادبتـسا  زا  مدرم 
مدرم ناتـسلگنا ) تلود  اب  وکابنت  دادرارق  نینچمه  و   ) اپورا هب  يو  باهذ  بایا و  هاش و  نیدلارـصان  ياه  یـشایع  ًاـصوصخ  .دـندوب 

کیرحت هب  هاش  نیدلارصان  لتق  هب  رجنم  تیـساسح  نیا  هجیتن  هدومن و  ساسح  راجاق  تموکح  هب  تبـسن  ار  ناریا  هعیـش  ناملـسم و 
رگرامعتـسا تلود  ینامز  تیعقوم  نیا  زا  .دش  ناشیا  ناراداوه  زا  یکی  ینامرک  ياضر  ازریم  تسد  هب  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دّیس 

نئاخ میژر  رودزم  نارادمدرس  زا  یهورگ  عیمطت  اب  ناریا  تلود  رامثتسا  رامعتسا و  همدقم  ناونع  هب  هدومن ، هدافتسا  ءوس  ناتـسلگنا 
دندوب هدـمآ  ناج  هب  راجاق ، نیطالـس  تموکح  متـس  ملظ و  زا  هک  یمدرم  .دیـشاپ  مدرم  هداس  راـکفا  رد  ار  تیطورـشم  رذـب  راـجاق 
نوناق حرط  اب  دوخ و  يرامعتـسا  هشقن  اب  ناتـسلگنا  تلود  هدرپ ، نیا  سپ  رد  هکنآ  زا  لفاغ  .دـنتفریذپ  راـچان  هب  ار  هطورـشم  نوناـق 

ارگ و عقاو  دـید  زا  لـفاغ  اـّما  .دربب  اـمغی  لواـپچ و  هب  تسا  يدادادـخ  یعیبط  عباـنم  هک  ناریا  ّتلم  یتـسه  هدومن  هدارا  تیطورـشم 
وا دوب ، يرون  هَّللا  لضف  خیـش  جاح  هَّللا  تیآ  دـهاجم  دیهـش و  موحرم  نامز  نآ  رد  اهنآ  سأر  رد  هک  عّیـشت  بهذـم  ياملع  نیبزیت 

زازتها هب  هعورشم  ناونع  هطورشم  تحت  ار  هطورشم  اب  تفلاخم  ملع 
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دوخ نوخ  اب  ار  دوخ  تکربرپ  مان  .داد و  دوخ  هّقح  هدیقع  هار  رد  رـس  .دومن و  ار  هنوعلم  هطورـشم  نوناق  اب  تفلاخم  ًانلع  دروآرد و 
.دومن تبث  هلآو  هیلع  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  خیرات  رد  عّیشت  هار  نادیهش  هرمز  رد 

اهمیعن میعنلا  بابرال  یبوط 

ص:222

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 233 

http://www.ghaemiyeh.com


(1)« ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  »

یمن زگره  دیهـش   " باتک زا  لقن  هب  هارث ) باط   ) يرون هَّللا  لضف  خیـش  جاح  هَّللا  تیآ  تداهـش  همکاحم و  يریگتـسد و  یگنوگچ 
" دریم

يریگتسد همدقم 

.ماب تشپ  يور  تسیچ  پورگ  پورگ  يادص  نیا  هربخ ؟ هچ  یلعدان  يدهشم  خیش : جاح 

.دنا هدومن  لاغشا  ار  اج  همه  هدمآ و  الاب  اهدزد  دننام  راوید  رد و  زا  هحلسا  اب  خلم  روم و  لثم  نیدهاجم  اقآ ! یلعدان : يدهشم 

هچ زاب  دومرف : داد و  رارق  بطاخم  ار  نیدهاجم  سیئر  .داد و  هیکت  رد  فرط  ود  ار  شتـسد  ود  .دمآ  نوریب  هناخباتک  زا  خیـش  جاح 
!؟ هربخ

.میورب مه  اب  دییامرفب  اقآ  دومن : ضرع  دمآ و  ولج  نیدهاجم  سیئر 

!؟ رفن کی  نم  نتفرگ  يارب  یچگنفت  همه  نیا  دومرف : دومن و  هاگن  ماب  تشپ  رد و  هب  خیش : جاح 

.دیراد  (2) يروخالیس امش  میدوب  هدینش  ام  اقآ  نیدهاجم : سیئر 

.مرادن هک  دینیب  یم  خیش : جاح 

.تشگزاب همامع  ابع و  اب  تفر و  هدازاقآ  .روایب  ارم  همامع  ابع و  يداه ! ازریم  جاح  خیش : جاح 
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هیآ 95. ءاسن ، هروس  . 81 - 1
ار اهنآ  خیـش  دندوب و  هدش  داتـسرف  دیهـش  خیـش  لزنم  تظافح  يارب  تلود  فرط  زا  هک  دندوب  یناراد  گنفت  يروخالیـس  . 82 - 2

.دوب هدومن  یصخرم 
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.داتفا هار  ناشلابند  يداه  ازریم  جاح  .داتفا  هار  هب  نیدهاجم  سیئر  اب  داهن و  شود  هب  ار  ابع  رس و  هب  ار  همامع  خیش  جاح 

.نامب تردام  شیپ  درگرب  ییآ ؟ یم  اجک  وت  دومرف : اقآ 

(1) .تفر ناشیا  یهایس  هب  یهایس  مه  یلعدان  يدهشم  .دندرب  ار  اقآ 

: ماظن ریدم  نابز  زا  خیش  همکاحم  سبح و  نارود 

دوب سبح  رد  اقآ  هک  يزور  دنچ  .دنامن  نادنز  رد  رتشیب  يزور  جنپ  راهچ  دودح  اقآ  .دنتفرگ  ار  اقآ  هک  دوب  بجر  هام  لّوا  ههد  رد 
.دیسر مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم  دلوت  زور  بجر  مهدزیس  هکنآ  ات  دندرک  یم  تارهاظت  هناخپوت  نادیم  رد  بترم  مدرم 

رفن دـنچ  اب  ارم  دـندروآ و  نییاپ  هیمظن  هناخالاب  زا  ار  اقآ  هک  دوب  رهظزادـعب  تعاس  هس  .مدوب  کیـشک  بصنم  بحاص  نم  زور  نآ 
.میربب ناتسلگ  ترامع  هب  ار  ناشیا  ات  دندرک  رومأم  دهاجم 

رـالات .میدـش  دوب  هدـش  نییعت  شیپ  زا  هک  ییاـهرالات  زا  یکی  دراو  .ناتـسلگ  تراـمع  هب  میدرب  میدراذـگ و  هکـشرد  يوـت  ار  اـقآ 
اجنآ رفن  شش  .تکمین  کی  شفرط  کی  دوب و  یلدنص  کی  زیم  فرط  کی  هک  دندوب  هتشاذگ  زیم  کی  رالات  طسو  .دوبن  شورفم 

هک دوب  یچاشامت  رفن  تسیب  ًابیرقت  .مداتـسیا  یهاگرد  يوت  نم  .میدیناشن  یلدنـص  يور  ار  اقآ  .دندوب  هتـسشن  لبق  زا  تکمین  يور 
هک دوب  یناجنز  میهاربا  خیش  یکی  .دنتخانش  یم  ار  اهنآ  وجزاب ، رفن  شش  نیا  زا  رفن  هس  .دندوب  ناشدوخ  هدیقع  مه 
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.دوب ناشیا  تالاح  بقارم  مادعا  تقو  ات  فیقوت  تعاس  نامه  زا  هک  دوب  خیش  جاح  ياهرازگتمدخ  زا  یکی  یلع  دان  . 83 - 1
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رفن شـش  نیا  سأر  رد  .دـندوب  هناخ  قاّزق  نابـصنم  بحاـص  زا  رگید  رفن  ود  .دراد و  ینییآ  نید و  هچ  خیـش  نیا  دوبن  مولعم  ًالـصا 
ار اه  فرح  نآ  ارچ  یتفر ؟ ارچ  هک  دومن  میظعلادبع  ترـضح  رد  نصحت  زا  لاؤس  اقآ  زا  ًاروف  هک  تشاد  رارق  میهاربا  خیـش  وجزاب ،

جراـخم اـقآ  دـننادب  دنتـساوخ  یم  ًاـصوصخم  .داد  یم  ییاـه  باوج  اـقآ  يدروآ ؟ اـجک  زا  لوپ  یتشون ؟ ار  اـهزیچ  نآ  ارچ  يدز ؟
رخآ درمش و  ار  دوخ  ياه  ضرق  یکی  یکی  مه  اقآ  هدومن ؟ یم  نیمأت  اجک  زا  دندوب  ناشیا  اب  مه  نینمؤم  زا  یهورگ  هک  ار  نّصحت 

.مداد یم  همادا  نصحت  هب  مه  زاب  ّالاو  منک  جرخ  هک  متشادن  رگید  تفگ  رس 

زامن دنتشاذگن  رگید  اّما  .دناوخ  ار  رهظ  زامن  دومن و  نهپ  ار  شیابع  اقآ  .دنداد  هزاجا  .تساوخ  زامن  هزاجا  اقآ  ییوجزاب  نمـض  رد 
ریز درک ) یم  درد  دوب  هدروخ  ریت  هک  یتـقو  ناـمه  زا  مه  شیاـپ  دوـب و  ضیرم  روـط  نیمه  اـهزور  نیا  اـقآ   ) .دـناوخب ار  شرـصع 

.مدناشن یلدنص  يور  هرابود  متفرگ و  ار  شیوزاب 

رالات دراو  هتـسهآ  نامز ) نآ  هیمظن  سیئر  ینمرا  مرپی   ) تالاؤس نمـض  رد  .ندرک  لاؤس  نصحت  فارطا  رد  دـندرک  عورـش  هرابود 
تشذگ هک  يا  هقیقد  دنچ  .دشن  وا  ندمآ  تفتلم  اقآ  .تسـشن  دنتـشاذگ و  یلدنـص  وا  يارب  اقآ  رـس  تشپ  یمدق  شـش  جنپ  .دش و 

مامت .مدوب  هدـیدن  رمع  مامت  رد  هک  مدـید  یتردـق  کی  اقآ  زا  نم  .داد  رییغت  ار  رالات  تیعـضو  ماـمت  هک  دـمآ  شیپ  يا  هعقاو  کـی 
امش زا  کی  مادک  مرپی  دیسرپ : اهوجزاب  زا  اقآ  هبترم  کی  .دیزرل  یم  نم  نت  .دندوب  هدرک  تشحو  نایچاشامت 
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داد و ناشن  دوب  هتـسشن  اقآ  رـس  تشپ  هک  ار  مرپی  مارتحا  اب  اـهنآ  زا  یکی  .دـندش  دـنلب  ناـشیاج  رـس  زا  مرپی  مارتحا  هب  همه  دـیتسه ؟
فرط هب  دوب  هداد  هیکت  اصع  يور  ار  شتـسد  ود  دوب و  هتـسشن  یلدنـص  يور  هک  روط  نیمه  اقآ  .دنتـسه  ناـشیا  ناـخ  مرپی  تفگ :

اقآ ییوت !!؟ هَّللا  لضف  خیش  هلب ، تفگ : مرپی  ییوت !!؟ مرپی  تفگ : تینابصع  ّریغت و  ای  دنادرگرب و  ار  شرس  دز و  يرود  هفـصن  پچ 
.دوب دهاوخ  مارح  مه  رهدلادبا  ات  مدوب و  نم  هلب  داد  باوج  اقآ  يدرک ؟ مارح  ار  هطورشم  يدوب  وت  تفگ  مرپی  .منم  هلب  داد : باوج 

یم رد  اقآ  ناهد  زا  یصوصخم  تبیه  اب  تاملک  نیا  هک  عقوم  نیا  رد  .تسشن  دوخ  لّوا  تلاح  هب  دنادرگرب و  مرپی  زا  ار  شیور  اقآ 
راـک هچ  نیا  متفگ  یم  دوخ  اـب  تفرگ و  هشعر  نم  نت  .دـنداد  یم  شوگ  تکاـس و  همه  .دـمآ  یمن  رد  راوـید  رد و  زا  سفن  دـمآ 

هک یهار  نامه  زا  مرپی  هقیقد  دـنچ  زا  دـعب  .دوب  هیمظن  نیدـهاجم و  سیئر  مرپی  رخآ  .دـهد  یم  ماجنا  دراد  اقآ  هک  تسا  یکانرطخ 
میدرب و ار  اقآ  میدمآ و  ولج  دش  مامت  هک  ییوجزاب  .مدوب  هداتسیا  هاگرد  يوت  اجنامه  ییوجزاب  تدم  مامت  رد  نم  .تفر  دوب  هدمآ 
در هکـشرد  دوبن  نکمم  هک  دوب  دایز  يردـق  هب  هناخپوت  نادـیم  رد  عمجت  .میداتفا  هار  هناـخپوت  فرط  هب  میتشاذـگ و  هکـشرد  يوت 

ار هار  دنتفاکش و  ار  تیعمج  حّلـسم  نیدهاجم  میتشاد و  هگن  نویامه  باب  هزاورد  ریز  هکـشرد  اب  ار  اقآ  .دسرب  هیمظن  رد  هب  دوش و 
.هیمظن لخاد  میدرب  میدرک و  هدایپ  ار  اقآ  .دندرک  زاب  ام  يارب 

يا هقرو  خیش  تداهش  يادرف  میوگب  هتفرن  مدای  ات  ماظن : ریزو 
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.تشادن مدوب  هدینش  هدید و  همکاحم  زور  نم  هچنآ  هب  یطبر  ًالصا  ًادبا و  هک  دندوب  هتشون  يزیچ  .اقآ  همکاحم  هب  عجار  دش  رشتنم 

ءاعّرلا جـمه  مدرم  زا  يریثک  دوب و  هدـش  هدامآ  هناخپوت  نادـیم  رد  راد  طاسب  همکاحم  زا  لبق  .دوش  یم  کیدزن  راد  هب  خیـش  بانج 
دننک هدهاشم  کیدزن  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بئان  ادخ و  یلو  کی  ندز  راد  هب  یگنوگچ  هک  دندوب  خیـش  ندروآ  رظتنم  مه 

.دنیامن يداش  صقر و  نانک  هلهله  و 

هکنآ زا  سپ  .دندادن  مه  ار  ناشیا  رصع  زامن  هزاجا  یتح  .دیماجنا  لوط  هب  مین  تعاس و  کی  زا  رتمک  يروص ، یشیامرف و  همکاحم 
هک یلاح  رد  اقآ  .تخیر  یم  ناـشیا  یناـشیپ  زا  قرع  .دوب  یمرگ  ناتـسبات  .میدـیناشن  تکمین  يور  ار  وا  میدرک  هیمظن  دراو  ار  اـقآ 

ینئارق زا  اقآ  .دوب  هتشاذگ  شیاه  تسد  يور  ار  یناشیپ  شیاصع و  هتسد  يور  ار  شتسد  ود  .دیـسر  یم  رظن  هب  هتـسخ  دوب  ضیرم 
يور هب  زّهجم  رانک  هشوگ و  دنچ  هناخ و  فارگلت  ناویا  رد  یـساکع  ياه  نیبرود  .دوب  هدرک  ادیپ  نیقی  شتداهـش  هب  دوب  هدید  هک 

زا یـسک  ناهگان  .مدوب  هدیدن  ار  نآ  ریظن  زگره  نم  هک  دوب  هدرک  رپ  ار  هناخپوت  نحـص  یبیجع  يوهایه  .دندوب  هدـش  راوس  اه  هیاپ 
دیاب نم  رگا  دندومرف  تعاجش  لامک  رد  یمارآ و  اب  دندرک و  وا  يوس  هب  ار  شرس  اقآ  .دش  هیمظن  دراو  تعرس  هب  نیدهاجم  نارس 

زاب هک  داد ) ناشن  ار  سبح  قاتا  تسد  اب   ) اجنآ مورب  دـیاب  رگا  .دـینکن و  ملّطعم  داد ) ناشن  ار  هناخپوت  نادـیم  تسد  اب   ) اـجنآ مورب 
.دینکن ملّطعم  مه 

ص:227

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


: درک ادیپ  قادصم  خیش  موحرم  هرابرد  رعش  نیا  ابیز  هچ 

يآ نم  دزن  وگ  تسا  درم  رگا  گرم 

گنت گنت  مریگب  ششوغآ  رد  ات 

نادواج مریگب  يرمع  وا  زا  نم 

گنر گنر  دناتس  یقلد  نم  وا ز 

(. داد ناشن  ار  هناخپوت  نادیم   ) اجنآ دییامرفب  تفگ  تشگرب و  تفر و  الاب  فرط  هب  تعرس  هب 

دندوب هدرک  دودـسم  ار  برد  ولج  هک  ار  یمدرم  حّلـسم  نیدـهاجم  .تفر  هیمظن  رد  فرط  هب  نانزاصع  تساخرب و  هنینأـمط  اـب  اـقآ 
: دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  دندومن و  نامسآ  هب  ور  دنتخادنا  مدرم  هب  یهاگن  دندوب  هداتسیا  هک  يروط  نامه  اقآ  .دندز  رانک 

(1)« ِدابِْعلِاب ٌریَِصب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفُأَو  »

.دنداتفا هار  راد  فرط  هب  و 

.دیـسر راد  هیاپراهچ  کیدزن  ات  تعاجـش  لامک  اب  .درک  یم  اـشامت  ار  مدرم  تفر و  یم  شیپ  راد  يوس  هب  هنینأـمط  اـب  ناـنچمه  وا 
دیناسر اقآ  هب  ار  دوخ  دز و  بقع  ار  تیعمج  ًاروف  دوب  اقآ  بیقعت  رد  ًامئاد  هک  وا  .یلع  دان  دز : ادـص  تشگرب و  بقع  هب  هبترم  کی 

.نک درخ  ار  اهرهم  نیا  تفگ  یلعدان و  ولج  تخادنا  دروآرد و  ار  يا  هسیک  دومن  بیج  رد  تسد  اقآ  .اقآ  هلب  تفگ  و 

ادابم ات  دتفیب  شنانمـشد  تسد  هب  شیاهرهم  شدوخ  زا  دعب  هتـساوخ  یمن  هک  هدوب  تفتلم  ردقچ  اقآ  تعاس  نآ  رد  دینیبب  ربکا  هَّللا 
رما ار  یلعدان  اقآ  دومن ، درخ  ار  شیاهرهم  اقآ  لباقم  رد  یلعدان  .دنیامن  يزاسدنس 

ص:228

هیآ 44. نمؤم ، هروس  . 84 - 1

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 239 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/866/AKS BARNAMEH/#content_note_228_1
http://www.ghaemiyeh.com


دومن باـترپ  تیعمج  فرط  هب  ار  شیاـصع  لّوا  .داتـسیا  راد  هیاـپراهچ  يولهپ  .دوـمن  تکرح  راد  هبوـچ  فرط  هب  دوـمن و  نتفر  هب 
.هیاپراهچ يور  تفر  دـنتفرگ و  ار  اقآ  لـغب  ریز  دـندیپاق .)  ) درک باـترپ  مدرم  يوس  هب  تفرگ و  شـشود  زا  ار  شیاـبع  دـندیپاق ) )

: تساه هلمج  نیا  هدنام  مدای  هب  هک  یبلاطم  .درک  تبحص  مدرم  يارب  هقیقد  هد  بیرق 

.شاب دهاش  وت  ایادخ  .متفگ  مدرم  نیا  هب  میوگب  دیاب  هک  ار  هچنآ  نم  هک  شاب  دهاش  وت  ایادخ 

.دوب شراگیس  یطوق  دنتفگ  دوب  هدروآ  رد  شبیج  زا  ار  شنآرق  هک  یلاح  رد 

هبترم هس  دروآ و  یم  رد  بیج  زا  ار  شنآرق  هک  ینامز  .دشاب  یم  میظعلادـبع  نّصحت  رد  دوخ  ياه  قطن  زا  یکی  هب  هراشا  حیـضوت :
راد ياپ  فرح  نیا  دوب ! شراگیـس  یطوق  دوبن ، نآرق  میدـید  اـم  دـنتفگ : نیفلاـخم  دروخ ، یم  مسق  نآرق  هب  هطورـشم  اـب  هطبار  رد 

.دوب میظعلادبع  ترضح  ربنم  يور  مسق  هب  هراشا 

فلاـخم ساـسا ، نیا  .دـنا  هداد  بیرف  ار  مدرم  هک  میوگ  یم  مدرم  نیا  هب  زاـب  مه  رخآ  مد  نیا  رد  هک  شاـب  دـهاش  دوخ  وـت  ایادـخ 
.هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دّمحم  ربمغیپ  شیپ  دنامب  مدرم  امش  نم و  همکاحم  .تسا  مالسا 

همه رـس  زا  دنتـشادرب  ار  همامع  نیا  نم  رـس  زا  دومرف  داد و  ناکت  تشادرب و  رـس  زا  ار  شا  همامع  دومن  تجح  ماـمتا  هکنیا  زا  دـعب 
هَّللا ّالا  هلا  .دومن ال  باترپ  مدرم  يوس  هب  ار  همامع  دومرف  ار  نیا  .تشاد  دنهاوخرب 

ریز زا  ار  هیاپ  راهچ  دنتخادنا و  وا  ندرگ  هب  ار  راد  بانط  تقو  نیا  رد 
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داب و راد  ریگ و  نیمه  رد  .دیدن  یتکرح  نیرتمک  اقآ  زا  یـسک  رگید  دندیـشک و  الاب  يوس  هب  ار  راد  بانط  .دندیـشک و  ناشیا  ياپ 
سکع بولصم  زا  دنتسناوتن  اه  ساکع  هک  يروط  هب  دش  نایامن  یهلا  بضغ  راثآ  .درک  رپ  ار  اضف  كاخ  رابغ و  زا  يدیدش  نافوط 

.دننک يرادرب 

: راد زارف  رب  دیهش  خیش  لاح  نابز 

یشوخ ای  تسا  مادک  یشوخان  هک  منادن 

ددنسپ یم  ادخ  ام  رب  هک  تسا  نآ  شوخ 

مبوک ياپ  ارچ  مزآ  تسد  ارچ 

ددنسپ یم  اپ  تسد و  یب  ای  ارم 
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یهلا بضغ  راثآ  نافوط و  دییأت 

هـسردم هچوک  هراـمعلا ، سمـش  رد  یناوج  رد  هک  وا  داـنق  هَّللا  بیبح  جاـح  ماـن  هب  دوب  يدرمریپ  ریقح  بسک  لـحم  یگیاـسمه  رد 
: دومن لقن  میارب  تشاد ، يدانق  هزاغم  يورم 

ياضف ناـفوط و  .دومن  ندـیزو  هب  عورـش  دـیدش  ياـهداب  دـش و  راـت  هریت و  اوه  مدـش  هجوتم  هک  مدوب  يداـنق  راـک  لوغـشم  يزور 
نانکوهایه یهورگ  مدید  داتفا ، هیرصان  نابایخ  هب  مهاگن  .مدش  هچوک  دراو  هدومن ، كرت  ار  هزاغم  هلصافالب  .دش  داجیا  یکانتشحو 

فرط هب  نابایخ  زا  هک  يدارفا  زا  .دنـشاب  یم  تکرح  رد  ناباتـش  هیرـصان  ناـبایخ  قیرط  رد  هناـخپوت  نادـیم  فرط  زا  ناـنز  فک  و 
؟ دننز یم  فک  دننک و  یم  يداش  ارچ  مدرم  نیا  تسا ؟ ربخ  هچ  مدیسرپ  دندوب  هدمآ  يورم  هچوک 

« نوعجار هیلا  انا  هَّلل و  انا   » .دندز راد  هب  هناخپوت  رد  ار  يرون  هَّللا  لضف  خیش  ياقآ  نآلا  دنتفگ :
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خیش موحرم  تداهش  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلعداوج  ماما  ثیدح 

ناتـسود رقح و  هل  مظعم  ظـعاوم  زا  مدوب و  هرث » باـط   » یناـسارخ لـضفلاوبا  خیـش  جاـح  هَّللا  تیآ  موحرم  داتـسا  رـضحم  رد  یبش 
لضف خیش  جاح  دهیـش  هَّللا  تیآ  موحرم  تفلاخم  هب  هک  دش  هدیـشک  هطورـشم  شیادیپ  هب  ناشیا  مالک  هتـشر  .میدومن  یم  هدافتـسا 
ناشیا تداهش  يریگتسد و  هب  ماجنارـس  مالـسلا و  هیلع  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح  رد  هل  مظعم  نصحت  تیطورـشم و  اب  يرون  هَّللا 

رد هک  نومـضم  نیدـب  دـندومن  لقن  ءانثلا » هیحتلا و  فـالآ  هیلع   » داوج ماـما  زا  یثیدـح  هل  مظعم  بش  نآ  رد  مراد  داـی  هب  .دـیدرگ 
نانآ اب  ناردنزام )  ) ناتسربط یلاها  زا  یصخش  نانآ  اب  هلباقم  رد  دنیامن و  یم  مایق  مالـسا  مده  يارب  زا  مالـسا  نانمـشد  نامزلارخآ 

.دنیامن یم  دیهش  هدز و  راد  هب  ریگتسد و  ار  وا  تفلاخم  نیا  رثا  رد  دیامن و  یم  تفلاخم  هضراعم و 

« لتقی بلصیف و  يربط  لجر  مهضراعی  و  : » تسا نینچنیا  ثیدح  رخآ  زارف  نومضم 

دنتشکن ار  وکن  وج  قشع  خلسم  رد 

دنشکن ار  وخ  تشز  ناتفص  رغال 

سارهن نتشک  یقداص ز  قشاع  رگ 

دنشکن ار  وا  هکنآ  ره  دوب  رادرم 

دیهش خیش  هزانج  ظفاحم  رومأم  زا  یلقن 

خیـش موحرم  رهطم  هزانج  زا  تظافح  لوؤسم  هک  نامز  نآ  هیمظن  نیرومأم  زا  یکی  لوق  زا  يرگید  ناتـساد  هل  مظعم  هطبار  نیا  رد 
، هدوب
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ناهگان .مدوب  نکاس  هزاـنج  تظاـفح  تهج  دوب  نآ  رد  خیـش  موحرم  هزاـنج  هک  یقاـتا  بنج  یلحم  رد  نم  هدومن : لـقن  نینچ  نیا 
خیـش هزانج  هک  یقاتا  هب  ارم  يواکجنک ، سح  .دیـسر  مشوگ  هب  دوب  نآ  رد  خیـش  موحرم  هزانج  هک  یقاتا  زا  ینآرق  توالت  يادص 

هب ًاددجم  .دش  عورـش  نآرق  توالت  يادص  هرابود  .متـشگرب  دوخ  لحم  هب  .دش  عطق  نآرق  يادص  نم  دورو  اب  .دـیناشک  دوب  نآ  رد 
ماگنه ات  نآرق  توالت  يادص  نیا  .دش  عطق  توالت  يادـص  نم  دورو  اب  مه  راب  نیا  .مدـش  لخاد  دوب  نآ  رد  خیـش  هزانج  هک  یقاتا 

.مدینش یم  ار  توالت  يادص  هن  مدید و  یم  ار  ادص  بحاص  هن  مدش  یم  خیش  قاتا  لخاد  هک  نامز  ره  .تشاد و  همادا  حبص 

: هللا همحر  خیش  تداهش  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلعداوج  ماما  ثیدح  رب  دییأت 

هَّللا تیآ  موحرم  رـضحم  رد  دـندومرف : لقن  ینییان  هَّللا  تیآ  موحرم  زا  ناشیا  ییوخ و  هَّللا  تیآ  موحرم  زا  تجهب  هَّللا  تیآ  موحرم 
خیش .دندوب  زین  يرون  هَّللا  لضف  خیش  جاح  ياقآ  يدزی و  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  ياقآ  .مدوب  يزاریش  یقت  دّمحم  خیش  جاح 
داوج خیش  جاح  .دیـسرپ  یقت  دّمحم  خیـش  جاح  ياقآ  زا  يا  هلئـسم  .میتخانـش  یمن  ار  وا  .دش  دراو  بترمان  یـسابل  اب  ییوم  هدیلوژ 

رد ام  .دشاب  نانچ  نینچ و  دیاب  هلئسم  .دنا  هتفگن  تسرد  تفگ  يوم  هدیلوژ  صخش  .دنا  هدومرف  روط  نیا  ءاملع  تفگ  یـسک  .دادن 
یسک : ) دومرف يرون و  هَّللا  لضف  خیش  جاح  هب  درک  ور  وم  هدیلوژ  صخش  .دومن  ریرقت  ار  وا  هتفگ  خیش  جاح  یلو  میتفر  ورف  بجعت 

میرکلادبع خیش  جاح  ياقآ  هب  درک  ور  و  یشاب )! وا  وت  دنکن  .دوش  یم  هتخیوآ  راد  هب  نارهت  رد  هَّللا  لضف  خیش  مان  هب 
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وا .دـندرک  بجعت  نیرـضاح  یـشاب )! وا  وت  دـنکن  .درب  یم  الاب  ار  تیعجرم  ملع و  مچرپ  مق  رد  میرکلادـبع  مان  هب  یـسک  : ) دومرف و 
دندیـسرپ خیـش  جاح  زا  .تفر  نوریب  لزنم  زا  .دندومن و  تفج  شیاپ  ولج  ار  وا  ياه  شفک  خیـش  جاح  موحرم  دورب ، هک  دـش  دـنلب 

دیرم دـعب  هَّللا  لضف  خیـش  ياقآ  دـندومرف : تجهب  ياقآ  موحرم  .دوب  يداـبآ  ناطلـس  یلعحتف  ـالم  دـنوخآ  دومرف  دوب ؟ هک  اـقآ  نیا 
(1) .تسا هدش  یلعحتف  الم  دنوخآ 

یلقن رب  انب  .دوب  شیوخ  رـصع  رد  یهلا  تایآ  زا  یتیآ  نامز و  نیلمک  زا  يدابآ  ناطلـس  یلعحتف  الم  دـنوخآ  موحرم  هکنآ  حیـضوت 
.دومن هدنز  ار  يا  هدرم  عیشت  تیناقح  تابثا  ماقم  رد  دوخ  نامز  ناطلس  روضح  رد 

.داب شکاپ  حور  رب  یهلا  ناحیر  حور و 
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تیطورشم همدقم  ناونع  هب  سیلگنا  ترافس  یناطیش  هشقن  نیلوا 

رمث هب  هار  رد  ناشیا  تامدـخ  هک  فیرّـشلا » هقیفوت  دـیز   » یناّبل ياقآ  نسحم  جاح  باـنج  دـنمجرا  زیزع و  ردارب  ناـکیدزن  زا  یکی 
تیآ هسردم  رد  بالقنا  زا  لبق  یتّدم  هک  تسا  یناّبل  يدهم  اقآ  جاح  مان  هب  دشاب ، یم  سمشلا  نم  رهظا  یمالـسا  بالقنا  ندیـسر 
لقن میارب  وا  هک  متـشاد  رامعم  یتسود  هک : دـندومن  لقن  ریقح  يارب  ناشیا  .دوب  تامدـقملا  عماـج  ندـناوخ  لوغـشم  يدـهتجم  هَّللا 

رد یهاچ  هک  دنتساوخ  نم  زا  متفر ، ترافس  هب  هک  یتقو  .دندومن  توعد  ناتسلگنا  ترافس  هب  ارم  یصخش  طسوت  يزور  هک  دومن :
.میدومن رفح  یهاچ  زور  دنچ  ضرع  رد  مدروآ و  یّنقم  کی  ناشیا  روتسد  قبط  مه  نم  .میامن  رفح  ناشیا  يارب  ترافس  زا  یناکم 

هاچ نآ  يرتم  دنچ  رد  يرگید  هاچ  داد  روتسد  سپس  .مییامن و  دودسم  ار  هاچ  هنهد  داد  روتـسد  ترافـس  لوؤسم  هاچ  مامتا  زا  سپ 
یـس دودـح  وحن  نیمه  هب  .یلبق  هاچ  قیرط  هب  موس  پاچ  روتـسد  نآ ، ندومن  دودـسم  مود و  هاچ  ثادـح  زا  سپ  .مییاـمن  ثادـحا 
رکف نیا  رد  اه  تدم  .میدش  جراخ  ترافـس  زا  باسح  هیفـصت  زا  سپ  میدومن و  دودـسم  ار  اه  هاچ  هنهد  میدومن و  رفح  هاچ  هقلح 

تشذگن يدنچ  دشاب ؟ یم  هچ  راک  نیا  زا  ترافس  روظنم  درک و  دهاوخ  اود  ترافس  زا  ار  يدرد  هچ  هاچ  هقلح  یـس  نیا  هک  مدوب 
، ناتـسلگنا لاّمع  یئرمان  ياه  تسد  دش و  داجیا  يریگرد  نیفلاخم  هطورـشم و  نارادـفرط  نیب  دـمآ و  شیپ  تیطورـشم  هلئـسم  هک 

ار هطورشم  نیقفاوم 
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نیدنچ .دندش  نّصحتم  اجنآ  رد  هدروآ و  ترافس  هب  ور  ءاعر ) ٌجمه   ) مدرم زا  هوبنا  یهورگ  .دندومن  توعد  ترافس  رد  نّصحت  هب 
.دندومن یم  ییاریذپ  نینصحتم  زا  عونتم  ییاهاذغ  اب  بش ، ره  زور و  ره  .داتفا  هار  هب  یلصفم  هناخزپشآ  .دندنام  اجنآ  رد  زور  هنابش 

دوج و لامک  رد  ترافـس  هدـش و  نصحتم  هدرب و  هاـنپ  ناتـسلگنا  ترافـس  هب  مدرم  زا  یهوبنا  هک  دـش  رـشتنم  نارهت  رد  هک  یناـمز 
لحنی هاچ ال  هقلح  یـس  رفح  اب  هطبار  رد  نم  نهذ  رد  هک  ییاّمعم  تفگ : یم  رامعم  ياقآ  دـنیامن ، یم  ییاریذـپ  اه  نآ  زا  شـشخب 
يارب هدومن  یحاّرط  لبق  زا  ار  هطورشم  نارادفرط  نّصحت  هشقن  ناتسلگنا  راّکم  تلود  هک  دیدرگ  راکشآ  نشور و  میارب  دوب ، هدنام 

لبق زا  ددـعتم  ياه  هاچ  رفح  اب  ار  نآ  ینیب  شیپ  دـننک  یم  ادـیپ  یتشادـهب  سیورـس  هب  جایتحا  نّصحت  همادا  يارب  نینّـصحتم  هکنآ 
تیطورشم تیبثت  اب  ناتسلگنا  یناطیش  هشقن  ات  دنوشن ، جراخ  یتشادهب  سیورس  زا  هدافتـسا  يارب  ترافـس  زا  مدرم  هک  دندوب  هدرک 

.دریذپ ماجنا 
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تداهش زا  دعب  خیش  موحرم  زا  ییایور 

تداهش زا  دعب  ار  خیش  موحرم  دندومرف : یم  هارث ) باط   ) یناسارخ لضفلاوبا  خیش  جاح  هَّللا  تیآ  ترضح  موحرم  مراوگرزب  داتسا 
هدیـشک راد  يالاب  هب  دنتخادنا و  امـش  ندرگ  هب  ار  راد  بانط  هکنآ  زا  دعب  دنتـشاد : هضرع  ناشیا  هب  .دندومن  هدـهاشم  ایور  ملاع  رد 
میالوم ادخ و  لوسر  سدقا  دوجو  متفر  یم  الاب  فرط  هب  راد  بانط  طسوت  هک  ماگنه  نآ  رد  دندومرف : تشذگ ؟ هچ  امش  هب  دیدش 

الوم دـنداهن و  نم  رـس  رب  ار  دوخ  كرابم  همامع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اقآ  .مدومن  هدـهاشم  ار  مالـسلا  امهیلع  ناـنمؤمریما 
.دندرب دوخ  اب  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ارم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: تداهش زا  دعب  هعقاو  اّما 

نایب و زا  مرش  ریقح  دوش و  علطم  دنداد  ماجنا  خیـش  موحرم  رهطم  هزانج  اب  تداهـش  زا  دعب  هک  ار  هچنآ  لصفم  زا  دهاوخ  یم  هکره 
زا قاتا  ياه  برد  ندومن  هغیت  خیـش و  لزنم  ياه  قاـتا  زا  یکی  رد  ندراذـگ  تناـما  هب  هزاـنج و  لـیوحت  نینچمه  مراد و  نآ  رکذ 

تهج هب  مق  هب  ندومن  لقتنم  هدومن و  یم  هزات  رت و  هزانج  هک  یلاح  رد  هاـم  هدـجیه  زا  دـعب  ندومن  جراـخ  مرپی و  نیرومأـم  فوخ 
.دیامن هعجارم  خیش  موحرم  يرسپ  هون  ایکردنت  رتکد  لقن  هب  دریم » یمن  زگره  دیهش   » باتک هب  نیفدت ،
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یمالسا ناریا  رد  مدرم  ندش  لکشلا  دحّتم 

( یللملا نیب  هالک   ) وپاش هالک  تاوارک و  همانسانش ،

ظفح تهج  تسشن ، تنطلس  هکیرا  رد  تفرگ و  تسد  هب  ناریا  رد  ار  تردق  ناتسلگنا  تموکح  ینابیتشپ  هب  هاش  اضر  هک  یماگنه 
ندرک هدایپ  اهنآ  ياه  هتـساوخ  سأر  رد  نیلّوا و  .دناشوپب  لمع  عماج  ار  ایناتیرب  تلود  ياه  هتـساوخ  دوب  هدش  مزتلم  تنطلـس  ياقب 
ناریا رد  دـندوب  دـنبیاپ  نآ  هب  یلمع  یتدـیقع و  يرکف و  رظن  زا  برغ  هعماج  هک  ار  هچنآ  انعم : نیدـب  .دوب  ناریا  رد  برغ  گـنهرف 

.دشاب ناریا  ناملسم  ّتلم  لاوما  تراغ  رامثتسا و  رامعتسا و  تهج  يا  همدقم  ات  دوش  هدایپ  دیاب 

قرف زا  دـیاب  یناریا  کی  هک  دوب  یعدـم  برغ  گنهرف  هب  نیمزتلم  ناگدرپسرـس و  زا  یکی  هداز  یقت  گنهرف ، نیا  اـب  هطبار  نیا  رد 
رب كاخ   ) .دشاب اه  یبرغ  هب  هیبش  شا  یناگدنز  تانوؤش  همه  ششفک و  شسابل و  شرس و  هالک  زا  ینعی  .دشاب  یگنرف  مدق  ات  رس 

(. وت لاثمت  وت و  قرف 

ناملسم نادرم  سابل  رییغت  نایناریا و  ندش  لکـشلا  دّحتم  انعم : نیدب  برغ  گنهرف  ندش  هدایپ  نمـشد  ياه  هشقن  قیداصم  زا  یکی 
هیلع نیسحلا  هَّللادبعابا  اقآ  يرادازع  سلاجم  زا  يریگولج  نویناحور و  رـس  زا  همامع  نتـشادرب  ناشنانز و  ندش  باجح  یب  ناریا و 
لمع هماج  ار  دوخ  نابابرا  یناطیـش  دیلپ  رکف  نیا  روز ، هب  ندش  لسوتم  تموکح و  تردق  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هاشاضر  .دوب  مالـسلا 

تهج .دیناشوپ 
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ناریا و ياهرهـش  مامت  یتلود و  رئاود  مامت  رد  ینـشج  سلاجم  تموکح  لامع  طـسوت  داد  روتـسد  رّکفت ، نیا  هب  ندیـشخب  عیرـست 
اب راولـش  تک و  ینعی  یگنرف ؛ سابل  اب  سانـشرس  دارفا  فورعم و  راجت  تلود و  ياسؤر  دـنیامن و  اپرب  نارهت  سانـشرس  ياه  هلحم 
ار یتفع  یب  یباجح و  یب  حبق  هکنآ  يارب  هاشاضر  .دنیامن  تکرـش  نشج  سلاجم  نآ  رد  باجح  یب  رداچ و  نودـب  دوخ  ياه  نز 
جّیهم و ياه  سابل  هدرک و  شیارآ  تروص  رـس و  اب  باجح  نودب  دوخ  نارتخد  نز و  تیعم  رد  ررقم ، زور  کی  رد  دنکـش  مه  رد 
هب نارهت  روهـشم  ياه  هلحم  رد  ار  موش  تعدب  نیا  دومن و  تکرـش  یتلود  مهم  ياه  نشج  زا  یکی  رد  یتریغ  یب  لامک  رد  لذـتبم 

لحم رد  یتح  .دـندومن  تکرـش  اه  نشج  نآ  رد  دوخ  ياه  نز  اب  رایتخا  اب  ای  رابجا و  اـب  اـی  سانـشرس  دارفا  .دراذـگ و  ارجا  هلحرم 
هناخ نآ  رضاح  لاح  رد  هک  لحم  سانـشرس  دارفا  زا  یکی  هناخ  رد  دوب  نینمؤملاراد  هب  فورعم  هک  نشلگ  مامح  مان  هب  ام  تنوکس 
راثآ هاشاضر  هطلـس   ) .دندومن تکرـش  ناشیاه  نز  اب  سلجم  نآ  رد  يدارفا  دیدرگ و  دقعنم  نشج  سلجم  هدش  لیدـبت  هینیـسح  هب 

گرزب سب  یناحتما  دیدرگ و  لزان  ناریا  مدرم  رب  يرون  هَّللا  لضف  خیش  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  تداهش  زا  دعب  هک  دوب  یهلا  بضغ 
دوخ همکچ  ریز  رد  دنرادرب و  وا  رس  زا  رداچ  تشاد  رـس  هب  رداچ  هک  ینز  ره  اب  دندش  رومأم  اه  نابـساپ  دوب .) ناملـسم  هبطاق  يارب 

توملا کلم  ات  دندشن  جراخ  ناشلزانم  زا  زارد  ینایلاس  ناشنید  ظفح  يارب  هنمؤم  ياه  مناخ  زا  یهورگ  بیترت  نیدب  .دـنیامن  هراپ 
.دندومن تاقالم  ار 
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تـسد زا  شباجح  رداـچ و  ظـفح  يارب  یناوج  مناـخ  هک  مدومن  هدـهاشم  يا  هرظنم  یکدوک  نینـس  رد  میاـمن  یمن  شومارف  زگره 
دوب و هداتسیا  لحم  نآ  رد  هک  یناوج  هب  هدننک  بیقعت  نابساپ  .دش  دوب  یکیدزن  نآ  رد  هک  دوخ  هناخ  لخاد  هدومن و  رارف  ینابـساپ 

نم دزن  هب  ریگب و  ار  وا  رداچ  نزب و  ار  هناخ  برد  ورب  داد  روتـسد  دـشاب  یم  نشلگ  ماـمح  فورعم  هبـسک  زا  ینیدـتم  درمریپ  زورما 
یمرـش و یب  یهز   ) .داهنن یعقو  وا  هتفگ  هب  دوب  ینیدـتم  ناوج  هک  وا  هناتخبـشوخ  .میامن  هراـپ  ار  نآ  نوناـق  روتـسد  قبط  هک  رواـیب 

سابل هک  دش  راولش  تک و  هب  لیدبت  دوب  فورعم  يرادرس  مان  هب  دندیـشوپ و  یم  نادرم  هک  يدنلب  ياه  سابل  نینچمه  و  تحاقو .)
رـس و هب  دوب  تیحیـسم  بیلـص  زا  ذـختم  هک  نایحیـسم  صتخم  هک  تاوارک  نایدوهی و  صتخم  هک  وپاش  هالک  دوب و  رافک  یمـسر 

داشرهوگ دجـسم  هلئاق  تموکح ، طسوت  نادرم  ندرک  لکـشلا  دّحتم  نانز و  ندرک  باجح  یب  رطاخ  هب  دنداهن و  ناناملـسم  ندرگ 
میقتسم روتـسد  هب  دندومن و  مایق  يولهپ  هیلع  عامتجا و  دجـسم  رد  دنتـساخ و  اپ  هب  نیدتم ، رویغ و  ناناملـسم  زا  یعمج  دش و  اپ  هب 

عیفر هجرد  هب  هدناشک و  نوخ  كاخ و  هب  مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  نامیالوم  هرظان ) هَّللا  نیع   ) لباقم رد  هاشاضر 
هب نینچمه  (1) و  دندیسر تداهش 
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یبوکیاـپ صقر و  هب  داـشرهوگ  دجـسم  هتفر  وـگب  هدـنز  نـیحورجم  دیهـش و  رواـب  نـید  نایدجـسم  كاـپ  داـسجا  يورو  . 86 - 1
دندومن و اه  شیاتس  ماشآ  نوخ  روتاتکید  زا  دنتشاد و  اپرب  رعـش  بش  دندورـس و  اهرعـش  دنتخادنا و  هار  اه  هراونـشج  دنتـساخرب و 

رضحم هب  ار  ناوسن  یباجح  یب  کیربت  هتفر و  ججحلا  نماث  ترـضح  رهطم  مرح  هب  یعمج  هتـسد  روط  هب  نشج  مامتا  زا  دعب  سپس 
رب دمآ و  بیغ  تسد   ) دیسر ارف  رویرهش 1320  دیئاپن ، يرید  اّما  ینید } یب  یمرش و  یب  تحاقو و  یهز   } دنتشاد هضرع  شترضح 

دیـسر نایاپ  هب  شنیگنن  تموکح  هلاس  تسیب  راب  ناقفخ  هایـس  نارود  تخیرگ و  ناریا  زا  ماـشآ  نوخ  روتاـتکید  دز ) مرحماـن  هنیس 
«. ًاعیِمَج ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللَا  َِکلذ  یلَع  َُهل  ٍِعبات  َرِخآَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  َّقَح  َمَلَظ  ٍِملاظ  َلَّوَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللَا  »
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دوب هدش  علطم  شنابابرا  قیرط  زا  وا  اریز  دندومن ؛ يریگولج  مالسلا  هیلعادهشلادیس  ترضح  يرادازع  زا  دالب  مامت  رد  هاش  روتـسد 
نآ رد  مدرم  هک  تسا  نادیهـش  رـالاس  يرادازع  سلاـجم  رد  اریز  دراد ؛ يرادازع  سلاـجم  یلیطعت  هب  یگتـسب  شتموکح  همادا  هک 

بهذم دض  نید و  دـض  هناملاظ و  لامعا  دـنیامن و  یم  نییبت  ار  مولظم  تیمولظم  ملاظ و  ملظ  نابیطخ  ناگدـنیوگ و  هدومن  عامتجا 
ترضح يرادازع  سلاجم  زا  لیلد  نیمه  هب  .دنیامن  یم  یفرعم  نیملسم  هعماج  هب  نامز  دیزی  ناونع  هب  ار  وا  مدرم و  دزـشوگ  ار  هاش 

هب مق  رد  ار  راـشف  نیرتـشیب  دـنرادرب و  ملع  لـها  رـس  زا  هماـمع  ناریا  ياهرهـش  ماـمت  رد  هک  دومن  مکح  ًانمـض  دومن و  يریگوـلج 
.دومن دراو  بالط  تیناحور و 
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تیناحور تماقتسا 

رد دومن : لقن  میارب  لحار  ماما  هرجح  مه  یگبلط و  نارود  تسود  هارث ) باط   ) یناساول قداص  دّمحم  دّیـس  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم 
یکیرات رد  اه  بش  .میدوب و  هدـش  یفخم  لزنم  رد  زور  لهچ  دودـح  مق ، رد  تیناحور  هب  تبـسن  يولهپ  يریگ  تخـس  راشف و  رثا 

هتخیر هزاغم  رانک  رد  هک  یتاـجیزبس  وهاـک و  ياـه  گرب  دازاـم  زا  میتفر و  یم  یـشورف  يزبس  هزاـغم  هتـسب  برد  هب  قازترا  تهج 
اسرف تقاط  تالکشم  نیا  لمحت  اب  .میدومن  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  لماک  يوشتـسش  زا  سپ  میدروآ و  یم  لزنم  هب  هدومن  عمج  دندوب 
شاع  » .دـنداد لیوحت  دـعب  لسن  بالط  هب  ظفح و  ار  تیناحور  سابل  دـندومن و  تماقتـسا  يولهپ  لـباقم  رد  ناراوگرزب  نیا  لاـثما 

« ًادیعس تام  ًادیعس و 
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يولهپ هالک  لیمحت 

يولهپ هالک  مان  هب  يراد  هبل  هالک  زا  ادـتبا  رد  تشاد  مدرم  ندرک  لکـشلا  دـّحتم  دروم  رد  بناجا  هب  يولهپ  هک  يدـهعت  لـباقم  رد 
لیمحت ار  مدرم  نینچمه  .دنراذگ و  رس  هب  داد  روتسد  تارادا  ياسؤر  نایفارطا و  هب  سپـس  تشاذگ  رـس  هب  دوخ  ادتبا  .دومن  عورش 

نب یلع  اقآ  رهطم  مرح  همدـخ  رـس  رب  تسا و  یقاب  مه  زونه  هالک  نآ  راـثآ  هک  منک  ضرع  دـیاب  فسأـت  لاـمک  اـب  .دومن  روبجم  و 
رد ینامیا  يداقتعا و  تاروما  رد  یتالیدبت  رییغت و  بالقنا  زا  دـعب  هک  یلاح  نیع  رد  .دوش  یم  هدـهاشم  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم 

سوحنم رکف  هدییاز  هک  ار  هالک  نیا  هک  داتفین  سّدقم  دهـشم  تیلوت  نیلوؤسم  رکف  هب  نکل  دـیدرگ  ماجنا  هفرـشم  دـهاشم  هعماج و 
ناتـسآ تیلوت  هقیفوت ) دیز   ) یـسبط ياقآ  ترـضح  مالـسالا  تجح  بانج  زا  ام  .دنرادرب  ترـضح  همدـخ  رـس  زا  دـشاب  یم  يولهپ 

دشاب یم  زیزع  همدخ  نأش  روخ  رد  هک  یهالک  دنریگب و  هطبار  نیا  رد  يدج  یمیمـصت  هک  مییامن  یم  تساوخرد  هنازجاع  سدقم 
.دنیامن هئارا 

گنر تهج  ارم  هک  دندومرف  لقن  هدنب  يارب  ناشیا  نومضم : نیدب  میامن  یم  لقن  میومع  موحرم  زا  ار  یناتساد  هلوقم ، نیا  دییأت  رد 
هب نامز  نآ  رد  میدوب و  راک  هب  لوغـشم  اجنآ  رد  زور  ره  رگراک  رفن  دـنچ  اب  نم  .دـندومن  ریجا  دابآدعـس  خاـک  ياـه  برد  ندرک 
هب میدمآ  یم  شیرجت  فرط  هب  دنبرد  نابایخ  قیرط  زا  دابآدعـس  خاک  زا  هک  يزور  .میتشاذگ  یم  رـس  هب  يولهپ  هالک  رابجا  مکح 

هک میدومن  دروخرب  نابساپ  رفن  دنچ 
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هالک هب  لیدبت  ار  يولهپ  ياه  هالک  مدرم  دیاب  هدیـسر  ام  هب  هک  يروتـسد  قبط  دـنتفگ  دوخ  اب  .دنتـشاد  دوخ  اب  وپاش  هالک  يرادـقم 
دیتسه مزتلم  دعب  هب  نیا  زا  دنتفگ  دنتشاذگ و  ام  رـس  هب  وپاش  هالک  نآ  ياج  هب  دنتـشادرب و  ام  رـس  زا  ار  يولهپ  هالک  دنیامن و  وپاش 

.میتفر یم  دابآ  دعس  خاک  هب  وپاش  هالک  اب  نامراک  همادا  تهج  زور  ره  مه  ام  دییامن و  هدافتسا  هالک  نیا  زا  هک 

يرادنید اوقت و  زا  يا  همـسجم  هک  مزیزع  داتـسا  هدقرم ) هَّللا  رّون   ) یناسارخ لضفلاوبا  خیـش  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  منک  ضرع  دیاب 
ناجیت همامعلا  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  یلقن  ربانب  دـشاب و  یم  مالـسا  راعـش  همامع  هک  ناـنچمه  دومرف : یم  دوب ،

نیا دشاب و  یم  ملع  لها  نایاقآ  رس  رب  زورما  ات  دنتسب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  رس  رب  دوخ  كرابم  تسد  اب  »(1) و  هکئالملا
نیب عماجم  رد  دـشاب و  یم  رفک  لها  يراصن و  دوهی و  رئاعـش  زا  تاوارک  وپاش و  هالک  لباقم  رد  هدـیدرگ و  ظفح  لاح  هب  ات  راـعش 

رد دـص  دـنیامن و  یم  هدافتـسا  نویپاپ  تاوارک و  زا  تیحیـسم  وپاش و  هالک  زا  ناـیدوهی  هک  مینیب  یم  حوضو  لاـمک  رد  مه  یللملا 
ور ام  ناریا  یمالسا  هعماج  رد  رفک  راعش  ود  نیا  یمالسا ، بالقنا  ادهش و  نوخ  تکرب  هب  هَّللا  دمح  هب  .دنشاب  یم  نآ  هب  مزتلم  دص 

یعالطا یب  تلاهج و  يور  زا  هعیـش  ناناملـسم  زا  كدنا  یهورگ  هک  رفک  راعـش  نیا  تسا  دیما  .هدیدرگ  گنر  مک  هتفر و  اوزنا  هب 
نیملاعلا بر  نیمآ  زور  نآ  دیما  هب  .دوش  نک  هشیر  هعیش  هعماج  رد  یلک  روط  هب  دنیامن  یم  هدافتسا  نآ  زا 
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شنابابرا يارب  هاشاضر  یصقر  شوخ 

تسایر ظفح  تهج  طرش ، دیق و  یب  هناروکروک و  تعاطا  ناناملسم و  هدروخ  مسق  نانمـشد  ناگناگیب و  هب  هاش  اضر  یگدرپسرس 
 - راک تیانج  نید و  یب  ناورکاپ  ینعی  شراک ؛ تیانج  نئاخ و  لـماع  طـسوت  هک  دیـسر  ییاـج  هب  شراـک  هزور ، دـنچ  تنطلـس  و 
ون نحـص  رد  .دومن و  دـقعنم  ناوسن  ددـجت  ناونع  تحت  يوـضر  سدـق  ناتـسآ  رد  یباـجح  یب  نشج  سلجم  دهـشم ،-  رادـنامرف 

ترـضح سدق  رـضحم  هب  یباجح  یب  کیربت  ضرع  تهج  رهطم  مرح  هب  سپـس  هتفرگ ، نیّوعدم  زا  یعمج  هتـسد  سکع  ناتـسآ ،
.ترخآ ایند و  نارسخ  ینید و  یب  یبهذم و  یهز ال  .دنور  یم  مالسلا  هیلع  ججحلا  نماث 

: دییامرف یم  هعلاطم  ًانیع  هداتسرف  هاشاضر  ارزولا  سیئر  هب  دهشم -  رادنامرف  ناورکاپ -  هک  ار  یفارگلت  نتم 

خیرات 21/11/1314 داتشه ، هرمن  ناسارخ ، تلایا  زمر  فارگلت  جارختسا  - 

هرمن 331 بیقعت  ارزولا ، سیئر  ياقآ  بانج  - 

رمالا تبقاع  هک  رفن  رازه  زا  شیب  دنتفرگ  هناتـسآ  رد  سدـق  ناتـسآ  نانکراک  فرط  زا  ناوسن  دّدـجت  تبـسانم  هب  زورما  هک  ینـشج 
یبارـس و ياقآ  فرط  زا  دندوب  رـضاح  ناشیاه  مناخ  اب  یلاها  هفلتخم  تاقبط  تلود و  نیرومأم  زا  نیّوعدـم  هناتـسآ و  نیمدختـسم 

مرح هب  دعب  هتشادرب  سکع  ون  نحص  رد  همتاخ  رد  داریا و  ییاه  قطن  رگید  رفن  کی 
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ره .دش  هتشادرب  ناوسن  ددجت  هار  رد  مدق  نیرت  مهم  دهشم  رد  زورما  تفگ  ناوت  یم  .دندش  قرفتم  ترایز  زا  سپ  فرـشم و  رهطم 
تاقبط هیلک  ناوسن  هکنیا  ات  تشاد  دـهاوخ  همادا  روط  نیمه  اه  نشج  دوش و  یم  هتفرگ  نشج  فانـصا  زا  هقبط  کی  فرط  زا  زور 

.دنیامن رداچ  كرت  مدرم ،

هرمن 338 ، 20/11/1314

صوصخم رتفد  ناورکاپ 
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« مالسلا مالسالا  یلع  و  نوعجار -  هیلا  انا  هَّلل و  انا  »

ترافس اب  هطبار  رد  یبلاج  بلاطم 

شود هب  اذـغ  خـبط  تهج  مزیه  ترافـس ، رد  هک  یلامح  دـندومرف : یم  ینارهت  یلعلادـبع  ازریم  جاح  ياقآ  مالـسالا  تجح  موحرم 
مزیه راب  ریز  رد  دش  هتفگ  وا  هب  .دوب  تکرح  رد  دندوب  هدومن  هیهت  اذغ  خبط  تهج  هک  ییاه  قاجا  يوس  هب  هتسهآ  هتـسهآ  تشاد ،

ره يارب  هک  دوش  داـیز  میاـه  مدـق  دادـعت  هک  مراد  رب  مدـق  هتـسهآ  مهاوخ  یم  دوب  هتفگ  باوج  رد  .نک  تکرح  رت  عیرـس  یتـسه ،
.دهد يرتشیب  شاداپ  رجا و  نم  هب  دنوادخ  یمدق 

یمع نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ 

ادخ يدنب  مشچ  زا  متریح 

رفح دندومن  یم  شکبآ  هک  ییاهولچ  بآ  تهج  اذغ  خبط  ياه  قاجا  فارطا  رد  ییاه  هلاچ  دندومرف : یم  هل  مظعم  هطبار  Ơرد ا
رد ولچ  بآ  هک  اه  هلاچ  زا  یکی  رانک  زا  روبع  لاح  رد  يا  هراچیب  درم  .دوب  هدـش  عمج  اه  هلاچ  نآ  رد  اه  جـنرب  بآ  .دـندوب  هدرک 
یم هلاچ  نورد  زا  وا  ندروآرد  هب  مادـقا  ات  دـندوب  فارطا  رد  هک  یمدرم  .داتفا  هلاچ  نآ  نورد  دـیزغل و  شیاـپ  دوب  هدـش  عمج  نآ 

ضرالا یف  سیلباب و  ءامـسلا  یف  یّمـسی  نم  ای  .درپس  خزود  کلام  هب  سیلگنا  ترافـس  رد  ار  شناج  هراچیب  .دوش  یم  هفخ  دنیامن 
« ناطیشلا سواسو  نم  هَّللا  انذاعا   » .سیلگناب
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يدنه ضاترم  تردق 

یگتـسهآ هب  ار  راطق  ياه  هپوک  برد  راطق  طیلب  لرتنک  نیرومأم  .دوب  تکرح  رد  دوب  هدـش  نییعت  ًالبق  هک  يدـصقم  فرط  هب  راطق 
.تشاد يا  هدیلوژ  عضو  رـس و  هک  دندرک  دروخرب  یـصخش  هب  راطق  ورهار  رد  ماگنه  نیا  رد  .دندومن  یم  طیلب  هبلاطم  دـندز و  یم 

.دندومن جراخ  راطق  زا  ار  وا  نارومأم  هاگتـسیا  نیلّوا  رد  .هدـش  راطق  راوس  طیلب  نودـب  هک  درک  راهظا  وا  .دـندومن  طیلب  هبلاطم  وا  زا 
راطق راوس  هلجع  اب  هدـش  هدایپ  نیرفاسم  .دـمآرد  ادـص  هب  راطق  تکرح  توس  دـندش ، اج  هباج  هاگتـسیا  رد  نیرفاـسم  هکنآ  زا  سپ 

دید بجعت  لامک  اب  اّما  دش ، تکرح  هدامآ  هدننار  .تسا  هدنامزاب  تکرح  زا  راطق  هک  دندرک  هدهاشم  بجعت  لامک  رد  اّما  دـندش ،
دیدزاب اهنآ  .دومن  راضحا  ار  ینف  نیرومأـم  .تشادـن  یبیع  دـسرب  هاگتـسیا  هب  راـطق  هکنآ  زا  لـبق  هکنیا  اـب  .دـیامن  یمن  تکرح  هک 

بیع هنوگ  چیه  هک  ویتوموکول  .دندوب  هتفر  ورف  تریح  تهب و  رد  نیرومأم  همه  .دنتفاین  وا  رد  بیع  زا  يراثآ  هنوگ  چـیه  .دـندومن 
.دنک یمن  تکرح  هک  دراد  یلیلد  هچ  .درادن  ینف 

دومن هدـهاشم  .تفر  هاگتـسیا  نلاس  فرط  هب  دـش  هدایپ  راطق  زا  .مینک  ادـیپ  نوریب  زا  ار  بیع  دـیاب  تفگ  دوخ  اب  ینف  دارفا  زا  یکی 
لامعا هب  نوچ  وا  .هدش  هریخ  راطق  ویتوموکول  فرط  هب  دوخ  هدز  لز  نامـشچ  اب  .هتـسشن  نلاس  نوریب  راوید  رانک  یـشوپ  هدـنژ  درم 

منکن هابتشا  رگا  تفگ  دوخ  اب  تشاد  ییانشآ  دنه  ضاترم  نایکوج  هداعلا  قراخ 
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امش زا  مناوت  یم  تفگ  وا  هب  .داد  رارق  بطاخم  ار  وا  داتسیا و  وا  دزن  رد  .دشاب  یم  یکوژ  شوپ  هدنژ  نیا  هاگن  ریز  رد  تسه  هچره 
راطق زا  ارم  هدـش و  تراـسج  نم  هب  هکنیا  يارب  يرآ ! تفگ : باوج  رد  وا  يا ؟ هدـش  هریخ  راـطق  ویتوموکول  هب  ارچ  هک  منک  لاؤس 

.ما هدش  راطق  تکرح  زا  عنام  مهاگن  اب  مه  نم  .دنا  هدومن  نوریب 

زا یهورگ  اب  راطق  ریدم  .دیناسر  راطق  ریدم  عالّطا  هب  ار  نایرج  هعجارم و  راطق  تیریدم  رتفد  هب  تعرـس  هب  روکذـم  صخـش  سپس 
هب راطق  وا  ندش  راوس  زا  سپ  .دندومن  راطق  راوس  مارتحا  اب  ار  وا  دندومن و  یهاوخرذع  وا  زا  دندمآ و  شوپ  هدنژ  دزن  هب  دوخ  دارفا 

.دمآرد تکرح 

هک يویتوموکول  شیوخ  هاگن  اب  هک  دنک  ادیپ  تردق  نانچ  نآ  دناوت  یم  یناطیـش  ياه  تضایر  زا  سپ  ضاترم  رفن  کی  هک  ییاج 
نمزم تلاسک  يرتمولیک  رازه  هلـصاف  زا  دنناوتن  لاعتم  دنوادخ  حلاص  ناگدنب  ارچ  دزادنیب ، تردق  زا  دراد  ار  بسا  رازه  هس  تردق 

یکدوخن یلعنسح  خیش  جاح  موحرم  اب  هطبار  رد  نآ  ناتساد  هک  دنهد ، افش  ادخ  نذا  هب  یتیالو  فرصت  اب  ار  دوخ  ناتسود  زا  یکی 
.دش نایب 
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يدنه ضاترم  زا  رگید  یناتساد 

ضاترم زا  هک  یصاخشا  زا  هداتسیا و  همیخ  برد  یصخش  هتـسشن و  یـضاترم  نآ  نورد  هک  دوب  اپ  هب  يا  همیخ  نیـضاترم  لحم  رد 
دارفا زا  یکی  .دومن  یم  ییامنهار  ضاترم  همیخ  لخاد  ار  اهنآ  تفرگ و  یم  ار  یهجو  دنتـشاد ، تساوخرد  يا  هداعلا  قراـخ  لـمع 
تـسا یتّدم  دیوگ  یم  ناشیا  یهاوخ ؟ یم  هچ  نم  زا  هک  دنک  یم  لاؤس  وا  زا  ضاترم  .دش  ضاترم  همیخ  لخاد  هجو  نداد  زا  سپ 

هب ار  دوخ  تساوخرد  یتـقو  دـیوگ  یم  صخـش  نآ  .متـسین  علطم  شیوـخ  دـنزرف  نز و  تـالاوحا  زا  مرب و  یم  رـس  هب  دـنه  رد  هک 
.دشاب یم  یگدنز  هرمزور  ياهراک  لوغشم  ملایع  هک  مدومن  هدهاشم  .مشاب  یم  ملزنم  رد  هک  مدش  هجوتم  تقو  کی  متفگ  ضاترم 
لخاد تشاد  تسد  رد  هک  یفیک  اب  هک  مدـید  ار  مرـسپ  .دومن  زاب  ار  لزنم  برد  ملایع  .دـمآرد  ادـص  هب  لزنم  برد  ماـگنه  نیا  رد 

لغب رد  ار  وا  هک  متفر  وا  فرط  هب  قوش  لاـمک  رد  راـیتخا  یب  نم  .دوـب  تکرح  رد  قاـتا  فرط  هب  لزنم  ياـه  هلپ  هار  زا  .دـش  لزنم 
جراخ تلاح  نآ  زا  دروخ و  همیخ  نوتـس  هب  مرـس  لاح  نامه  رد  اریز  مدومن ؛ يدـیدش  دردرـس  ساـسحا  ناـهگان  .مسوبب  مریگب و 

ّقح طقف  وت  .یـسوبب  هتفرگ و  لغب  رد  ار  وا  يورب و  تدـنزرف  فرط  هب  هک  یتشادـن  هزاجا  وت  هک  درک  باطخ  نم  هب  ضاترم  .مدـش 
.يوش علطم  اهنآ  تالاح  زا  ینیبب و  ار  اهنآ  یشاب و  تا  هداوناخ  لامعا  رظان  هک  یتشاد 

یناسفن و تضایر  هار  زا  نانچ  نآ  ضاترم  صخش  هک  تسا  بیجع 
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یتح دهد و  یم  رارق  دوخ  هچب  نز و  لامعا  رظان  ار  وا  جراخ و  يو  دبلاک  زا  ار  صخـش  حور  هک  دوش  یم  تردق  بحاص  یناطیش 
سپ دـسرب ، یتردـق  نینچ  هب  دـناوت  یم  ناسنا  لطاب  هار  زا  رگا  .دـیامن  یم  ار  شا  هچب  ندیـسوب  هدارا  هک  دوش  یم  وا  تین  زا  علطم 

اّما .دهن  یم  دوخ  ياپ  ریز  ار  کلف  شرف و  شرع و  هک  دسر  یم  ییاج  هب  تشاذگ  لاعتم  دـنوادخ  یگدـنب  ّقح و  هار  رد  مدـق  رگا 
.میتفر ورف  سوه  يوه و  هطرو  رد  میتخانشن و  دوخ  ردق  هک  تاهیه 
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یفسلف ياقآ  موحرم  مالسالا  هجح  ربنم  زا  ذختم  یناتساد 

هب اهنآ  يراجت  تالماعم  هکنآ  زا  سپ  .دندومن  ترفاسم  دنه  هب  تراجت  تهج  یناریا  راّجت  زا  رفن  دنچ  دندومرف : یم  ربنم  رد  ناشیا 
ناضاترم و هک  يرهش  هب  ندیسر  ات  .دندش  دنه  فانکا  فارطا و  هب  مزاع  دنه ، بیاجع  ندید  راذگ و  تشگ و  تهج  دیسر ، ماجنا 

ضرع اب   ) دندومن هدهاشم  ار  یضاترم  صخش  هکنآ  هلمج  زا  .دندید  اهنآ  زا  یبیاجع  دندوب ، هدیزگ  ینکـس  اجنآ  رد  دنه  نایکوج 
ردقچ تفگ : دوخ  ریمـض  رد  دوب ، نایرج  نیا  رظان  رود  زا  هک  راجت  نآ  زا  یکی  .دنک  یم  قازترا  شیوخ  عوفدـم  زا  هک  ترذـعم )

بطاخم ار  رجات  صخـش  نآ  ضاترم  دندیـسر ، ضاترم  کیدزن  هب  هکنآ  زا  سپ  .دنک  قازترا  دوخ  ...زا  هک  دوش  تسپ  دـیاب  ناسنا 
؟ شیوخ ...زا  ای  تسا  رتدب  دنک  قازترا  عورشمان  روط  هب  فقو  لام  زا  ناسنا  ایآ  تفگ : وا  هب  داد و  رارق 

زا ضاترم  صخش  ًالّوا  .دش  رادربخ  وا  ریمض  زا  ضاترم  هنوگچ  هک  تفر  ورف  تریح  تهب و  رد  بلطم  نیا  ندینـش  اب  رجات  صخش 
ناشیا صخـش  رایتخا  رد  هک  یفقو  لاوما  اب  هطبار  رد  نارهت  رد  ناشیا  ندوب  یلوتم  زا  نداد  ربخ  ًایناث  داد ، ربخ  رجات  صخـش  ریمض 

.هدومن یم  هدافتسا  عورشم  ریغ  هفوقوم  لاوما  زا  ًاثلاث  هدوب ،

هکنآ ات  دـهد  یم  رارق  هقیـضم  رد  ار  دوخ  مسج  لطاب  قیرط  زا  یناسنا  ریغ  عورـشم و  ریغ  ياه  تضایر  اب  یـضاترم  هکنآ  حیـضوت 
هب هجیتن  رد  دنک و  ادیپ  هطاحا  ملاع  نیا  ياروام  هب  دناوتب  هدومن و  يوق  ار  دوخ  حور 
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عرش رد  هعوضوم  تادابع  هیعرش و  تاضایر  قیرط  زا  دحوم  ناسنا  رگا  اّما  .دهد  ربخ  صاخشا  لامعا  رئامض و  زا  هک  دسرب  یماقم 
دیامن و یم  يراج  شناسل  هب  شبلق  زا  ار  تمکح  ياه  همـشچ  لاعتم  دنوادخ  دـیامن ، لمع  ادـخ  يارب  لماک  صالخا  اب  سّدـقم و 

.دیامن یم  دادس  حالص و  هب  دومنهر  ار  يا  هعماج  شرادرک  راتفگ و  اب  اسب  هچ 

(1)« هناسل یلع  هبلق  نم  همکحلا  عیبانی  ترج  ًاحابص  نیعبرا  هَّلل  صلخأ  نم  »

دنک نونجم  رگا  دولآ  درد  هداب 

دنک نوچ  منادن  یفاص  دوب  رگ 

ص:253

دهاوخ يراج  شنابز  هب  شبلق  زا  تمکح  ياه  همـشچ  دناسرب  حبـص  هب  ادخ  يارب  هناصلاخ و  ار  بش  لهچ  هک  یـسک  ره  . 88 - 1
«. دش
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هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هباحص  نادهاز  ناگدیزگرب و  نایب  رد 

.دندناوخ ام  اب  ار  حبـص  زامن  ترـضح  نآ  يزور  هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  یکی  ناحوص ، نب  هعـصعص 
ات دندوب  ادخ  رکذ  زامن و  بیقعت  لوغشم  دندیدرگن و  لیام  پچ  تسار و  هب  دندنادرگنرب و  هلبق  زا  يور  دنداد  ار  زامن  مالس  نوچ 

.دمآ الاب  تفرگ و  ارف  ار  هفوک  دجسم  راوید  هزین  کی  يدنلب  رادقم  ات  باتفآ  عاعش  هکنآ 

لوسر دوخ  بوبحم  تسود و  ناـمز  رد  هک  مراد  داـی  هب  ار  یناـمدرم  یتسار  هب  دومرف : دومن و  اـم  يوس  هب  ار  كراـبم  يور  هاـگنآ 
یناشیپ و نیب  هک  مهبکر » مهابج و  نیب  لیللا  اذه  یف  نوحواریل  مّهنا  و   » دنتـشاد تفـص  نینچنیا  هک  دندوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

اثعش اوحبصا  اوحبـصا ، اذا  و  .دندوب «  هدجـس  عوکر و  لاح  رد  ًامئاد  هکنآ  زا  هیانک  .دندوب  هدراذگ  تبون  تدابع  يارب  ناشیاهوناز 
.دندوب هرهچ  دولآدرگ  وم و  هدیلوژ  دش  یم  حبص  دومن و  یم  عولط  رجف  نوچ  ینعی  ءاربغ ؛»

.دوب هتسب  هنیپ  هدجس  ترثک  زا  زب  ياهوناز  دننام  یناشیپ ) زا  هیانک   ) ناشنامشچ ود  نایم  يزعملا ؛» بکر  هبش  مهنیعا  نیب  »

نانچمه داتفا ، یم  هزرل  هب  اهنآ  نادبا  سرت  زا  دندومن  یم  گرم  دای  هاگره  حیرلا ؛» یف  رجـشلا  دیمی  امک  اودام  توملا  اورکذ  اذإف  »
.دیآ یم  رد  هزرل  هب  داب  ندیزو  ماگنه  هب  تخرد  هک 
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.دش یم  رت  ناشیاه  هماج  هک  يروط  هب  تخیر  یم  ناشناگدید  زا  کشا  سپس  مهبایث ؛» ّلبت  یتح  مهنویع  تلمهنا  مث  »

ریز میدوب  ترضح  نآ  باطخ  دروم  ام  هک  یلاح  رد  دنتساخرب  سپس  نیلفاغ ؛» اوتاب  موقلا  اّمنأک  لوقی  وه  مالـسلا و  هیلع  ضهن  مث  »
(1) .دنا هدروآ  زور  هب  ار  بش  يربخ  یب  لاح  رد  مدرم  نیا  ایوگ  دندومرف  یم  بل 
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ناحوص نب  هعـصعص  هاور  ام  مهداهز  هباحـصلا و  رایخ  رکذ  یف  مالـسلا  هیلع  همالک  نم  ص 230 ، لّوا ، دلج  دـیفم  داشرا  . 89 - 1
 . ...لاق يدبعلا 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  صلخم  نایعیش  فاصوا 

بش هک  یلاح  رد  دندش  جراخ  دجسم  زا  هضیرف  يادا  زا  دعب  یبش  ترـضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  ثیدح  نایوار  هک  تسا  یثیدح 
دندومرف فقوت  مالسلا  هیلع  ترضح  .دندرک  تکرح  ترضح  نآ  لابند  هب  یهورگ  .دندش  تکرح  رد  ارحص  يوس  هب  .دوب  یباتهم 

هرهچ رد  یقیقد  دنت و  هاگن  ترـضح  .مییامـش  نایعیـش  ام  نینمؤملاریما  ای  دندومن  ضرع  دـیتسیک ؟ امـش  دـندرک : باطخ  نانآ  هب  و 
: دندومرف دندنکفا و  اهنآ  ياه 

.منیب یمن  امش  ياه  هرهچ  رد  ندوب  هعیش  راثآ  هناشن و  هک  ارم  هدش  هچ  هعیشلا ؛» ءامیس  مکیلع  يرأ  یلام ال  »

؟ تسیچ ندوب  هعیش  هناشن  نینمؤملاریما ! ای  دندرک : ضرع  اهنآ 

: دندومرف ترضح 

ترثک زا  ناشنامشچ  ءاکبلا ؛» نم  نویعلا  شمع   » .هدییارگ يدرز  هب  بش ، يرادیب  زا  اهنآ  ياه  تروص  رهـسلا ؛» نم  هوجولا  رفـص  »
نوطبلا سمخ   » .هدش هدیمخ  زامن  عوکر  رد  مایق  ترثک  زا  ناشتـشپ  مایقلا ؛» نم  روهظلا  بدح   » .هتخیر مه  هب  ادـخ  فوخ  زا  هیرگ 

رکذ اـعد و  ترثـک  زا  ناـشنابل  ءاعدـلا ؛» نم  ءافـشلا  لـبذ   » .هدـیبسچ تشپ  هـب  يراد  هزور  ترثـک  زا  ناـشیاه  مکـش  مایـصلا ؛» نـم 
(1) .هتسشن عوشخ  عوضخ و  درگ  ناشیاه  هرهچ  رب  نیعشاخلا ؛» هربغ  مهیلع   » .هدیکشخ راگدرورپ 
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هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تسد  هب  نینح  گنج  مئانغ  میسقت 

يدرم دوب ، نیملـسم  نیب  میانغ  میـسقت  لوغـشم  تشگزاـب و  نینح  گـنج  زا  هناـحتاف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ 
درک و مالـس  نیملـسم  مومع  هب  دـمآ و  شیپ  دوب ، هدجـس  ياج  يو  یناـشیپ  رد  هک  یلاـح  رد  تشپژوگ  نوگ و  مدـنگ  الابدـنلب و 

سپس .دوب  ترـضح  نآ  هب  ییانتعا  یب  يور  زا  مالـس  هوحن  نیا  .دادن و  رارق  مالـس  باطخ  دروم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
؛» تلدع كرا  مل  : » درک ضرع  يروطچ ؟ تیأر »؟ فیک  : » دندومرف ترـضح  ییامن ! یم  میـسقت  ار  میانغ  هک  منیب  یم  دومن  ضرع 

.ییامن میسقت  تاواسم  تلادع و  يور  زا  هک  مدیدن 

: دندومرف دش ، كانبضغ  ترضح  نآ 

؟ دوب دهاوخ  هک  دزن  سپ  دشابن ، نم  دزن  يربارب  تلادع و  رگا  وت  رب  ياو  نوکی ؛» نم  دنعف  يدنع  لدعلا  نکی  مل  ذا  کلیو  » 

ادیپ یناوریپ  يدوز  هب  .دـیراذگباو  ار  وا  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  .دـنناسرب  لتق  هب  ار  وا  دنتـساوخ  هزاجا  ناناملـسم 
نامدرم نیرت  بوبحم  تسد  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دوش و  یم  جراخ  نامک  زا  هک  يریت  دننام  دنور ؛ یم  نوریب  نید  زا  درک و  دـهاوخ 

(1) .دیسر لتق  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تسد  هب  ناورهن  گنج  رد  .دیناسر و  دهاوخ  لتق  هب  نم  زا  دعب 
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ص 135. ج 1 ، دیفم ، داشرا  . 91 - 1

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 268 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/866/AKS BARNAMEH/#content_note_257_1
http://www.ghaemiyeh.com


لسالسلا تاذ  گنج  زا  يا  هصالخ 

ماگنه نیا  رد  دـش ، دراو  هنیدـم  هب  رایـسب  مئاـنغ  اـب  لـمر  يداو  اـی  لسالـسلا  تاذ  هوزغ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یماـگنه 
مدرم هک  دندومرف  روتسد  ترضح  نآ  .دومن  غالبا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  ار  ترضح  نآ  دورو  ربخ  مالـسلا  هیلع  لیئربج 

، دنتفر مالسلا  هیلع  یلع  لابقتسا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اب  هدش و  فص  ود  نامدرم  .دننک  لابقتـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 
هک دش  مخ  ترـضح  نآ  ياهاپ  يوس  هب  .دـش و  هدایپ  دوخ  بسا  زا  دـید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  نآ  هک  نیمه 

.دسوبب ار  اهنآ 

.دش نایرگ  یلاحشوخ  زا  هدژم  نیا  ببس  هب  ترضح  نآ  .دندونشخ  وت  زا  شربمغیپ  یلاعت و  يادخ  هک  وش  راوس  دندومرف : ترضح 
هچنآ دنیوگب  وت  هرابرد  ناناملسم  زا  ییاه  هورگ  هکنیا  زا  مدیسرت  یمن  رگا  یلع  ای  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  سپس 

تا هرابرد  ینخـس  زورما  دندناوخ ، ادخ  رـسپ  یهاگ  ادخ و  یهاگ  ار  وا  هک  دنتفگ  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هرابرد  يراصن  ار 
(1) .دنریگرب كّربت  يارب  ار  تیاه  مدق  ریز  كاخ  هکنآ  زج  يرذگن  نامدرم  زا  یهورگ  چیه  هب  هک  متفگ  یم 
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ناینج رافک  زا  يا  هفیاط  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  گنج  اب  هطبار  رد  صوصخم  یتلیضف 

ینب هلیبق  اب  گـنج  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هللا  همحر  ساـبع  نبا  زا  شدنـس  هب  ءارـسا  یبا  نب  دّـمحم 
دـش بش  رخآ  نوچ  .دمآ  دورف  بیـشن  زارف و  رپ  يا  هرد  هب  کیدزن  هک  ییاج  رد  .دمآرد  بش  دـش ، رود  هار  زا  يردـق  قلطـصملا 
امـش نارای  امـش و  هب  هک  هدرک  نیمک  نابایب  نیا  رد  ناینج  رافک  زا  یهورگ  هک  داد  ربخ  وا  هب  دـش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  لـیئربج 
ورب هرد  نیا  هب  دومرف  وا  هب  دناوخ و  شیپ  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سپ  .دنراد  اور  يدب  هشیدنا 
امش رد  ّلجوّزع  يادخ  هک  ییورین  نآ  هلیـسو  هب  سپ  دنراد  ار  امـش  رازآ  دصق  دنیآ و  وت  هار  رـس  ادخ  نمـشد  ناینج  زا  یهورگ  و 

.ربب و هانپ  دنوادخ  هب  نانآ  رـش  زا  هدینادرگ ، صوصخم  اه  نادب  ار  وت  دنوادخ  هک  يا  هژیو  ياه  مان  هب  امن و  عفد  ار  اهنآ  هداد ، رارق 
ار وا  تاروتـسد  دیـشاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  دومرف : اهنآ  هب  داتـسرف و  ناشیا  یهارمه  هب  فلتخم  ياه  هورگ  زا  زین  ار  نت  دص 

.دییامن يوریپ 

ناـشیا هارمه  هک  یهورگ  نآ  هب  دیـسر  هرد  نآ  راـنک  هب  هک  نیمه  .دـش  راپـسهر  هرد  نآ  يوـس  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  سپ 
هب ار  ّلجوّزع  يادخ  مان  درب و  هانپ  ادخ  هب  ناینج  رـش  زا  داتـسیا و  يرانک  رد  داهن و  ولج  مدق  سپ  .دـیتسیاب  اج  نیمه  دومرف  دـندوب 

زا يا  هلمح  هک  دیزو  يدنت  داب  ماگنه  نآ  رد  .دش  هرد  نآ  هب  ریزارس  ییاهنت  هب  سپس  درک و  يراج  نابز 
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.دزغلب نیمز  رب  دندید  هچنآ  ناینج و  سرت  زا  نانآ  ياه  مدق  دنتفارد و  ور  هب  هورگ  نآ  داب  نآ  هطساو  هب  دوب  کیدزن  هک  دوب  ناینج 

رگا .وا  يومعرـسپ  ادـخ و  لوسر  یـصو  بلطملادـبع ، نب  بلاـط  یبا  نب  یلع  منم  دز : داـیرف  ناـینج  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
نینمؤملاریما سپ  .دندومن  هدهاشم  هیرک  هایـس و  ياه  هرهچ  هب  ار  یـصاخشا  مدرم  نآ  سپ  دـیتسیاب ؟ دوخ  ياج  رد  دـیراد  تردـق 

نآ داد و  یم  تکرح  پچ  تسار و  هب  ار  دوـخ  ریـشمش  دـناوخ و  یم  نآرق  ناـنچمه  .تفر و  هرد  ناـیم  هب  هنت  کـی  مالـسلا  هـیلع 
زا نایوگریبکت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـنتفر و  نایم  زا  یهایـس  دود  دـننام  هدـنامن و  ياج  هب  هک  دـندید  ار  ناـینج  زا  صاخـشا 

.دش فاص  اوه  هتفر و  الاب  اهدود  نآ  ات  داتسیا  هتفر و  شناهارمه  رانک  هب  دمآ و  الاب  دوب  هدش  دورف  هک  هرد  ياجنامه 

زا رتشیب  امـش  يارب  ام  سرت  میوش و  كاله  سرت  زا  دوب  کیدزن  هک  اـم  نسحلاوبا ؟! يا  يدـید  هچ  دـندرک : ضرع  هورگ  نآ  سپ 
.میتشاد دوخ  يارب  هک  دوب  یسرت 

ار دوخ  مدید  .مدناوخ  اهنآ  نایم  رد  دنلب  زاوآ  هب  ار  یلاعت  يادخ  ياه  مان  دندمآرد  نم  لباقم  رد  ناینج  هک  نیمه  دومرف : ترضح 
رگا .مشاب و  هتشاد  یساره  ناشیا  زا  هکنآ  یب  مدمآرد  هرد  نآ  نایم  هب  نم  سپ  .دندمآرد  زیرگ  رارف و  ددصرد  دندرک و  کچوک 

.مدناسر یم  لتق  هب  ار  ناشرفن  نیرخآ  ات  دندنام  یم  دنتشاد  زاغآ  رد  هک  یلکش  نامه  هب 

.دینادرگ و هدوسآ  ناشیا  رش  زا  ار  ناناملـسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  درک و  تیافک  ار  ناشیا  موش  هشقن  دنوادخ  اجنامه 
زا شیپ  ناشیا  هدنامیقاب 
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.دروآ دنهاوخ  نامیا  ترضح  نآ  هب  دیسر و  دنهاوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تمدخ  هب  نم 

نآ هودنا  هلیـسو  نیدب  دندیناسر و  ضرع  هب  ار  نایرج  دنتـشگزاب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  هب  ناهارمه  اب  نینمؤملاریما 
ناینج زا  هورگ  نآ  اجنیا  هب  وت  ندیـسر  زا  شیپ  یلع ! ای  دومرف : درک و  ریخ  ياعد  مالـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  دش و  فرطرب  راوگرزب 

.متفریذپ ار  ناشمالسا  نم  دندروآ و  مالسا  دندمآ و  نم  دزن  هب  دوب  هدنکفا  تشحو  سرت و  هب  ار  ناشیا  وت  ببـس  هب  دنوادخ  هک  ار 
.دنتشذگ سرت  فوخ و  نودب  هرد  نآ  زا  ناناملسم  هورگ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  سپس 

(1) .دنا هدشن  رکنم  ار  نآ  زا  يزیچ  دنا و  هدرک  لقن  هعیش  دننام  ناینس  ار  ثیدح  نیا 
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ناملس ماقم 

رـس رب  یگید  ناملـس  دندومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  صاصتخا  باتک  رد  دـیفم  خیـش  موحرم 
زا یلو  نیمز  يور  هب  تشگرب  گید  ناهگان  .دش  دراو  رذوبا  ماگنه  نیا  رد  رذوبا ؛» هیلع  لخدف   » .تخپ یم  اذغ  دوب و  هداهن  شتآ 
؛» یـش ء هنم  بهذـی  ملف  هیناثلا  تبکنا  مث   » .داد رارق  شتآ  يور  رب  ار  گید  ناملـس  .تخیرن  نیمز  يور  هب  يزیچ  گید  تایوتحم 

.داد رارق  دوخ  ياج  هب  ار  گید  هرابود  ناملس  .تخیرن  نیمز  يور  هب  يزیچ  وا  زا  یلو  تشگرب  نیمز  يور  هب  گید  هرابود 

هنیس داتفا و  هرامش  هب  شسفن  روابان  نایرج  نیا  ندید  زا  رذوبا  هردص ؛» قاض  دق  ًاعرسم و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلا  رذوبا  ّرمف  »
.دناسرب ضرع  هب  هدومن  هدهاشم  هک  ار  هچنآ  ات  دش  ناباتش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يوس  هب  تعرس  هب  هدش  گنت  شا 

.دندیسر الوم  رضحم  هب  ات  دش  ناور  رذابا  لابند  هب  مه  ناملس  ماگنه  نیا  رد 

قفرا هَّللادـبع  اـی  مالـسلا  هیلع  لاـقف   » .دـنکفا ناملـس  يوـس  هب  یهاـگن  ترـضح  نآ  ناملـس ؛» یلا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  رظنف  »
ار شناوت  بات و  وا  هک  هدم  ماجنا  يراک  رذابا  لباقم  رد  ینعی  نک ؛ ارادم  رذوبا  تردارب  اب  ادخ  هدنب  يا  دندومرف : سپـس  کیخأب ؛»

.درادن

حزنی و رحب ال  ناملس  : » دنا هدومرف  وا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوب  هدیسر  نامیا  زا  یماقم  هب  ناملس  بانج  اریز  حیضوت :
لها اّنم  وه 
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(1) .تسا نیثَدَُحم  زا  وا  هک  ارچ  .تسا  هداوناخ  ام  زا  وا  دوشن و  مامت  دوش  هتشادرب  وا  زا  هچره  هک  ملع  زا  تسا  ییایرد  وا  تیبلا ؛»

نئادـم هب  هفوک  زا  ضرالا  ّیط  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  شگرم  زا  دـعب  اریز  دوب ؛ هدیـسر  موصعم  يولت  یلات  ماقم  هب  وا  و 
ربمایپ هباحص  زا  کی  چیه  ناملس  بانج  زا  ریغ  .دندرپس و  كاخ  هب  دندومن و  نفک  هداد و  لسغ  ار  شرهطم  هزانج  دندش و  رضاح 
.دنوش اهنآ  نفد  نفک و  لسغ و  رشابم  موصعم  ماما  هک  دندشن  رختفم  هبترم  ماقم و  نیا  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  باحـصا  و 

(2) .دشاب یم  ناملس  بانج  يارب  ًارصحنم  ماقم  نیا  و 

ص:263

ایانم ملع  ياراد  بیغ و  هب  ملاـع  مظعا و  مسا  بحاـص  نینچمه  دـیامن و  یم  ملکت  وا  اـب  هتـشرف  هک  تسا  یـسک  ثدـحم ؛ . 94 - 1
« دشاب یم  نامیا  مهد  هجرد  رد  .دناد و  یم  اجک  ره  رد  ار  یسک  ره  گرم  ینعی  ایانم ؛ «. » تسا

.صاصتخالا باتک  یف  دیفم  يور  . 95 - 2
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رزین یبا  همشچ )  ) نیع ناتساد 

: هدمآ رزین  یبا  لاح  حرش  رد  هحفص 175  دلج 4  نادلبلا  عمجم  رد 

ًابـسن دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  نارازگتمدخ  زا  وا  .دوب  بوسنم  وا  هب  رزین  یبا  همـشچ )  ) نیع هک  دوب  یـصخش  رزین  یبا 
یتسرپرس هب  نیملسم  زا  یهورگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامرف  هب  انب  مالسا  عولط  نامز  رد  .دوب  هشبح  هاشداپ  یشاجن  دنزرف 

سر ون  یناوج  هک  رزین  یبا  .دیدرگ و  فرشم  مالسا  فرش  هب  ناگدنهانپ  طسوت  یـشاجن  دندش و  هدنهانپ  هشبح  هب  رفعج  ترـضح 
.دوب هدش  ناملسم  مه  وا  دوب 

.تسین هّکم  هب  رزین  یبا  ندمآ  یگنوگچ  رگنایب  تیاور  نیا 

دزن رد  رزیناـبا  اـب  دروخرب  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور  .دوب  هتفرگ  رارق  هّکم  یلاـها  زا  يرجاـت  کـلمت  رد  هدرب  ناونع  هب  وا 
ناشیا تمدخ  رد  هداد و  رارق  ترـضح  نآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  رزین  یبا  نکل  .دیامن  یم  شدازآ  هدومن ، يرادـیرخ  ار  وا  یکم  رجات 

وا .دنیامن  یم  یشاجن  شردپ  ینیشناج  هب  توعد  ار  وا  دنیآ و  یم  وا  دزن  هب  هشبح  لها  زا  یهورگ  یـشاجن  گرم  زا  سپ  .دنام  یم 
تنطلس رگید  مدش  مالسا  نید  هب  فرشم  هداهن و  تنم  نم  رب  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  زا  دعب  دیوگ  یم  دریذپ و  یمن  ار  نانآ  داهنـشیپ 

.درادن یشزرا  میارب 

وا هک  دومن  یم  روصت  دید  یم  ار  وا  هک  ره  دوبن و  هشبح  لها  هیبش  زگره  شا  هرهچ  گنر  دوب و  ورابیز  الاب و  دنلب  وا  هک  هدش  لقن 
زا یضعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دوش  یم  مولعم  نئارق  زا  .دشاب  یم  برع  لسن  زا 
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ار وا  تسارح  تیلوؤسم و  هدومن ، يراذگمان  هغبیُغب  رزین و  یبا  همشچ  مان  هب  ثادحا و  دوخ  كرابم  تسد  هب  هک  ار  ییاه  ناتسلخن 
.دوب هدرک  راذگاو  رزین  یبا  هب 

يزور دـیوگ  یم  رزینوبا  هغبیغبلا ؛» رزین و  یبأ  نیع  نیتعیـضلاب  موـقأ  اـنأ  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ینءآـج  رزینوـبا : لاـق  »
تدزن رد  ایآ  دندومرف  ماعطلا ؛»؟ كدنع  له  لاقف   » .دش دراو  نم  رب  میالوم  هاگان  هک  مدوب  ناتـسلخن  ود  نیا  هب  یگدیـسر  لوغـشم 

زا ییودک  مدرک  ضرع  هخنس ؛» هلاهاب  هتعنص  .هعیـضلا  عرق  نم  عرق  .نینمؤملاریمال  یـضرا  ماعط ال  تلقف  « ؟ دشاب یم  یماعط  اذغ و 
هیلع لاقف   » .دییامن لیم  ار  نآ  امش  میامن و  هضرع  هک  مناد  یمن  امش  نأش  رد  نکل  .ما  هتخپ  رادوب  نغور  اب  ما و  هدیچ  غاب  ياهودک 
دوب هدش  يدنب  لودـج  هک  یبآ  يوج  فرط  هب  دنتـساخرب و  اج  زا  سپ  .امن  رـضاح  ار  نامه  دـندومرف : ترـضح  هب ؛» ّیَلَع  مالـسلا :

.دندرک لوانت  ار  اذغ  نآ  زا  يرادقم  دندومن و  سولج  اذغ  هرفس  رس  رب  نآ  زا  دعب  .دنداد و  وشتـسش  ار  كرابم  ياه  تسد  دنتفر و 
هکنآ ات  دـنداد  وشتـسش  وج  راـنک  ياـه  لـمر  اـب  ار  كراـبم  ياـه  تسد  دـنتفر و  بآ  يوج  فرط  هب  هراـبود  اذـغ  فرـص  زا  سپ 
تسد فک  ود  سپس  عیبرلا ؛» نم  یسح  امهنم  برش  اهتخا و  یلا  امهنم  هدحاو  ّلک  هیدی  ّمض  مث   » .دیدرگ فیظن  ًالماک  ناشناتـسد 

هلمج دندومرف ، تمکح  هلمج  ود  عقوم  نیا  رد  .دـندیماشآ  ناور ، بآ  نآ  زا  هدرب و  بآ  ریز  هب  دـندومن و  لصتم  مه  هب  ار  كرابم 
: لّوا

فرظ نیرت  هزیکاپ  تسد  فک  ود  هک  یتسرد  هب  رزینابا  يا  دـندومرف  سپـس  هینآلا ؛» فظنا  فکالا  ّنا  رزینابا  ای  مالـسلا  هیلع  لاـقف  »
کلذ يدن  حسم  مث   » .تساه
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 » .دندومن کشخ  كرابم  مکـش  اب  دوب  هدش  سیخ  بوطرم و  ندیماشآ  رثا  رد  هک  ار  دوخ  تسد  فک  ود  سپـس  هنطب ؛» یلع  ءاملا 
ادـخ تمحر  زا  تسا  رود  دـندومرف : ار  تمکح  مالک  نیمود  لاح  نآ  رد  و  هَّللا ؛» هدـعباف  راـنلا  هنطب  هلخدا  نم  مالـسلا  هیلع  لاـق  و 

.دوش منهج  لخاد  شمکش  رطاخ  هب  هک  یسک 

هک ینامز  دنیامن و  یم  دییأت  ار  تسد  فک  ود  تفاظن  دـنماشآ ، یم  بآ  كرابم  تسد  فک  اب  یتقو  ترـضح  هکنآ  فیرظ  هتکن  )
یم نایب  دشاب  یم  نتفر  منهج  هب  مکـش  قیرط  زا  بسانم  هک  ار  تمکح  هلمج  نآ  دنیامن ، یم  کشخ  مکـش  رهاظ  اب  ار  تسد  يرت 

دنتفرگ میمصت  دندومن و  دوب  هدیدرگ  بعشنم  همشچ  زا  ناور و  يوج  رد  هک  یفیعض  بآ  هب  هّجوت  ترضح  ماگنه  نیا  رد  .دنیامن 
.دیامن رضاح  ناشیا  دزن   (1) یلوعم دندومرف  رما  رزین  یبا  هب  تهج  نیدب  .دنیامن  تیوقت  ار  همشچ  بآ 

.دومن رضاح  ترضح  نآ  دزن  رد  یلوعم  تعرس  هب  رزین  یبا 

دندومن عورش  دندش و  ریزارس  همشچ  فرط  هب  هتفرگ  ار  لوعم  ترضح  ءاملا ؛» هیلع  أطبا  برـضی و  لعجف  ردحنا  لوعملا و  ذخا  و  » 
جرخف و  » دندومن ثادحا  همشچ  يادتبا  فرط  هب  يریسم  .تشاد و  شـشوج  يدنک  هب  بآ  هک  یلاح  رد  .همـشچ  فارطا  ندنک  هب 
زا دـندوب  هداد  تعـسو  ار  همـشچ  فارطا  هک  یلاح  رد  یگتـسخ  رثا  رد  ترـضح  هنیبج ؛» نم  قرعلا  فکتناف  ًاقرع  هنیبج  حـضنت  دـق 

قرع تسد  فک  اب  .دوب و  هتسشن  قرع  ناشکرابم  هرهچ  رب  هک  یلاح  رد  دنداهن  رانک  رد  ار  لوعم  دندش ، جراخ  همشچ  ریسم  نورد 
نیبج

ص:266

رد دناوتن  گنلک  هک  ینامز  دنیوگ : یم  ملید  نآ  هب  یـسراف  رد  هک  دـشاب  یم  زیت  نهپ و  نآ  هبل  هک  تسا  ینهآ  هلیم  لوعم : . 96 - 1
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هب هرابود  هتفرگ  تسد  هب  ار  لوعم  سپـس  مهمهی ؛» لعج  اهیف و  برـضی  لبقأف  نیعلا  یلا  داـع  لوعملا و  ذـخا  مث   » .دـندودز ار  دوخ 
لخاد دوخ  هک  دوب  هدش  عیـسو  نانچ  نآ  ریـسم  .دندومن  همـشچ  ریـسم  ندنک  هب  عورـش  مامت  تردق  اب  راب  نیا  .دنتفر  همـشچ  يوس 

رد یپ  تابرـض  رثا  رد  ناهگان  هک  روزج ؛» قنع  اّهنأک  تلاثناف   » .دنداتفا سفن  سفن  هب  هک  دـندز  یم  لوعم  نانچ  نآ  دـندوب و  هدـش 
عنام عفر  رثا  رد  دوب  هدش  عمج  نیمز  ریز  رد  يزارد  نایلاس  هک  همـشچ  بآ  تخیر و  ورف  دوب  بآ  جورخ  عنام  هک  يدس  لوعم  یپ 

هدومن ثادحا  هک  یبقن  نورد  زا  ترـضح  نآ  ًاعرـسم ؛» مالـسلا  هیلع  جرخف   » .دش رو  هلمح  ترـضح  نآ  فرط  هب  رتش  ندرگ  نوچ 
نیا هک  مریگ  یم  دهاش  ار  دنوادخ  دـندومرف : تمعن  نیا  هنارکـش  هب  و  هقدـص ؛» اّهنا  هَّللا  دهـشا  لاق  و  .دـش «  جراخ  تعرـس  هب  دوب 

رضاح مدزن  هب  يذغاک  تاود و  دندومرف  رزین  یبا  هب  سپس  هفیحـص ؛» تاودب و  ّیلع  مالـسلا  هیلع  لاق   » .مداد رارق  هقدص  ار  همـشچ 
.امن

ام اذـه  .میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  بتکف   » .مدومن رـضاح  يذـغاک  تاود و  تعرـس  هب  دـیوگ  یم  رزینوـبا  هیلا ؛» اـمهب  تلّجعف  لاـق  »
موـقرم ترـضح  لـیبسلا ؛» نبا  هنیدـملا و  ءارقف  یلع  هغبیغبلا  رزین و  یبا  نیعب  نیتعیّـضلاب  قّدـصت  نینمؤـملاریما  هَّللادـبع  هـب  قّدـصت 
همـشچ نیا  .نانمؤمریما  ادخ  هدنب  تسا  هداد  رارق  هقدص  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  تسا  نیا  .نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  دـندومرف :

رب هغبیغب  ناتـسلخن  رزین و  یبا  نیع  ناتـسلخن  ماـن  هب  دـنوش  یم  بورـشم  همـشچ  نیا  بآ  زا  هک  ناتـسلخن  ود  اـب  مدوـمن  ثادـحا  ار 
رد ارم  هقدص  نیا  تهج  هب  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  ات  همایقلا ؛» موی  رانلا  ّرح  ههجو  امهب  یقّتیل   » .هنیدـم ناگدـنام  هار  رد  نادنمتـسم و 

ظفح شتآ  ترارح  زا  تمایق  زور 
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دشاب یم  ندیـشخب  لباق  هن  شورف و  لباق  هن  ناتـسلخن  ود  نیا  و  نیثراولا ؛» ریخ  وه  هَّللا و  امهثری  یتح  ًابّهوت  ًاعابی و ال  و ال  .دیامن « 
مالـسلا امهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  امهیلا  جاتحی  نا  الا   » .ناگدنرب ثرا  نیرتهب  تسوا  هک  دسرب  لاعتم  راگدرورپ  هب  ثرا  هب  هکنیا  ات 

دندازآ هک  دـننک  ادـیپ  جایتحا  نآ  هب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  هکنآ  رگم  اـمهریغ ؛» دـحأل  سیل  اـمهل و  قلط  اـمهف 
وبا لاق   » .دنشاب هتشاد  یتلاخد  تسین  زیاج  راوگرزب  ود  نیا  زا  ریغ  يدحا  يارب  دنریگب و  ناتسلخن  ود  نآ  هرابرد  یمیمـصت  هنوگره 

ترـضح ینامز  دـیوگ : یم  يوار  رانید » فلا  یتأم  رزین  یبا  نیعب  هیواعملا  هیلا  لـمحف  نید  نیـسح  بکرف  ماـشه  نب  دّـمحم  ملحم 
دومن هدافتسا  تیعقوم  زا  .دیدرگ  علطم  ترضح  نآ  یهدب  زا  نوعلم  هیواعم  .دش  راکهدب  ششخب  لذب و  رثا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

نأ یبأف   » .دیامن يرادیرخ  ار  رزین  یبا  همشچ  ناتسلخن  لباقم ، رد  هک  داتسرف  ترضح  نآ  رضحم  هب  الط  رانید  رازه  تسیود  غلبم  و 
رانلا و ّرح  ههجو  هَّللا  یقیل  یبا  امهب  قّدصت  اّمنا  : » دـندومرف هیواعم  هداتـسرف  هب  دـندومن و  يراددوخ  لوپ  نتفرگ  زا  ترـضح  عیبا ؛»

تهج ار  ناتسلخن  ود  تعفنم  مردپ  اریز  متسین ؛ شورف  هب  زاجم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مردپ  تیصو  هب  انب  یشب ء ؛» امهعیاب  تسل 
(1) .دیامن ظفح  شتآ  ترارح  زا  ار  وا  تمایق  رد  دنوادخ  هکنآ  ات  هداد  رارق  هنیدم  يارقف 

مالسلاو
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نیداجبلاوذ هَّللادبع  زا  هدنزومآ  یناتساد 

تـسد زا  یکدوک  رد  ار  شردـپ  هک  دوب  يریقف  میتی  هنیزم و  هلیبق  زا  و  يزعلادـبع ) شمالـسا  زا  لبق  يو  مان   ) نیداـبجلاوذ هَّللادـبع 
ار دوخ  مانغا  لاوما و  زا  یتمـسق  دش و  وا  تلافک  راد  هدهع  دوب  دـنمتورث  يدرم  هک  شیومع  .دوب  هتـشاذگن  یثاریم  وا  يارب  هداد و 

.دیشخب وا  هب 

هک ینامز  .دش  دنفـسوگ  رتش و  هدرب و  بحاص  دیدرگ و  دنمتورث  ًاتبـسن  دش و  رادروخرب  شیومع  یتسرپرـس  تیامح و  زا  هَّللادبع 
دوجو هب  مدرم  رد  یکرحت  روش و  مالسا  نییآ  عقوم  نآ  رد  .دیدرگ  مالسا  هب  لیام  هَّللادبع  دمآ ، هنیدم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

.دش یم  وگ  تفگ و  ثحب و  دیدج  نید  نوماریپ  اج  همه  دوب و  هدروآ 

نانخـس ندینـش  رثا  رب  .درک  یم  لابند  ار  یمالـسا  لئاسم  هقالع  قشع و  اب  تساخرب و  قیقحتو  وج  تسج و  هب  زین  ناوج  يازعلادبع 
موسر یتـسرپ و  تب  زا  درب  یپ  دوخ  نادـناخ  دوخ و  هدـیقع  داـسف  هب  یهلا  میلاـعت  زا  یهاـگآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 

.دومن یمن  مالسا  راهظا  دوخ  يومع  تیاعر  هب  اّما  هدروآ ، نامیا  ادخ  نید  هب  نطاب  رد  تفرگرب و  لد  تیلهاج 

هَّللادبع دومرف ، تعجارم  هنیدم  هب  هّکم  حتف  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  یماگنه  .دش  مامت  هدمع  ياه  گنج  تشذگ و  اه  لاس 
لیم و ادخ  ربمایپ  دّمحم ، هب  تبسن  هک  منیب  یمن  مشک و  یم  ار  امش  ندش  ناملسم  راظتنا  تساه  تّدم  ناجومع  تفگ : شیومع  هب 

.موش ناملسم  هک  هدب  هزاجا  نم  هب  .یشاب  هتشاد  یششک 
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یتح تشاذـگ و  مهاوخن  یقاب  تتـسد  رد  ما  هدیـشخب  وت  هب  هک  هچنآ  زا  يزیچ  يوش ، دّـمحم  وریپ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : وا 
.مریگ یم  وت  زا  مه  ار  تیاه  سابل 

شتـسرپ مناملـسم و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  وریپ  نم  مسق  ادخ  هب  تفگ : دوب ،  (1) يزعلادبع شمان  ماگنه  نآ  رد  هک  هَّللادـبع 
یتـح تفرگ  وا  زا  دوـب  هداد  هَّللادـبع  هب  هچنآ  زا  .ریگب و  ار  نآ  تسا ، نم  تسد  رد  هچنآ  مه  نیا  ما ، هدرک  كرت  ار  تـب  گـنس و 

زج وت  زا  مراد و  یناملـسم  گنهآ  تفگ  دمآ و  شردام  دزن  هب  هنهرب  ندـب  اب  وا  .دروآ  نوریب  شرب  زا  تشاد  نت  رد  هک  ییاه  هماج 
ار یمین  تسب و  رمک  هب  ار  یمین  .درک  مین  ود  هب  ار  هچراپ  نآ  وا  .داد  وا  هب  نهک  نشخ و  يا  هچراپ  شردام  مهاوخ  یمن  یشوپ  نت 
هب هک  ینامز  .دش  هنیدم  یهار  هنایفخم  بش  همین  .دومن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رضحم  هب  یبایفرش  دصق  دنکفا و  شود  هب 

تعامج هب  ربمایپ  اب  ار  حبص  زامن  دش و  دجـسم  دراو  دندوب ، هدمآ  درگ  هضیرف  يادا  يارب  مدرم  هک  دوب  نیعولطلا  نیب  دیـسر  هنیدم 
.درک مدرم  هب  يور  هشیمه  لثم  دیناسر ؛ مامتا  هب  ار  دوخ  زامن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ  مد  هدیپس  .دناوخ 

: دومرف دیبلط و  دوخ  دزن  ار  وا  مرکا  لوسر  .تخانشن  ار  وا  .داتفا  هَّللادبع  هب  شمشچ 

تسا و هَّللادبع  وت  مسا  دومرف : ترضح  .دیناسر  هَّللا  لوسر  كرابم  ضرع  هب  ار  دوخ  تشذگرس  يزعلادبع و  ممان  تفگ : یتسیک ؟
دناوخ نیداجبلاوذ  ار  وا  تسا  هدناشوپ  هماج  ود  اب  ار  دوخ  دید  نوچ 
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.دش روهشم  دوب  هداد  وا  هب  ربمایپ  هک  یبقل  نامه  هب  نیملسم  نیب  سپ  نآ  زا  و 

تمدـخ رد  روضح  دـش و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صوصخم  ناـمداخ  زا  هَّللادـبع  سپ  نآ  زا  شاـب و  نم  کـیدزن  دومرف : سپس 
.تشاد مدقم  زیچ  همه  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

زا يدایز  رادقم  وا  تخومآ و  یم  نآرق  وا  هب  دوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دش  یم  هدرمـش  ادخ  لوسر  نامداخ  نانامهیم و  زا  وا 
داتسیا یم  دجسم  رد  تشاد  يدنلب  يادص  هک  وا  دندش ، یم  هدامآ  كوبت  هب  تکرح  يارب  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  .دناوخ  ار  نآرق 

رد ار  شیادـص  یبارعا  نیا  هک  دیونـش  یم  ایآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يا  تفگ : رمع  .دـناوخ  یم  نآرق  دـنلب  يادـص  اب  و 
؟ دوش یم  نارگید  ندناوخ  نآرق  عنام  هک  يروط  هب  دنک  یم  دنلب  دناوخ  نآرق 

ادـخ و يوس  هب  ترجه  دـصق  هب  دوخ  نیمزرـس  زا  وا  هک  راذـگب  شدازآ  دومرف : رمع  هب  خـساپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
.تسا هدمآ  نوریب  ادخ  لوسر 

«. ددرگ نم  بیصن  تداهش ، ات  نک  اعد  نم  يارب  : » درک ضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  روضح  هب  كوبت  نیمزرس  رد 

خن نآ  اـب  دروآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  روـضح  هب  ار  نآ  وا  رواـیب » ار  ینوگمدـنگ  خـن  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
«. نک مارح  راّفک ، رب  ار  درم  نیا  نوخ  ایادخ  : » دومرف تسب و  ترضح  نآ  ار  وا  يوزاب 

هتسوپ هَّللادبع  .روایب  ار  یتخرد  تسوپ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یلقن  هب 
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نارفاـک رب  ار  درم  نیا  نوخ  نم  راـگدرورپ ! دومن  ضرع  تسب و  ار  وا  يوزاـب  هتـسوپ  نآ  اـب  دروآ و  روضح  هب  ار  ییاـمرخ  تخرد 
.مدرک مارح 

«. متساوخ یمن  ار  بلطم  نیا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يا  : » درک ضرع  وا 

وت رب  بت  يراـمیب  سپـس  یتفر ، نوریب  لزنم  زا  ادـخ  هار  رد  يوج  گـنج  ناونع  هب  هک  یماـگنه  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
«. دشاب هنوگچ  تگرم  هک  هدم  تیمها  یتسه و  دیهش  وت  يدش  هتشک  نآ  رثا  رب  دش و  ضراع 

.تفر ایند  زا  دش و  التبم  بت  يرامیب  هب  وا  دندنام ، كوبت  نیمزرس  رد  یتّدم  مالسا  هاپس  هارمه  وا  هک  یماگنه 

اب مدید ، ار  یشتآ  هلعش  هاگرگشل ، هشوگ  رد  متـساخرب ، باوخ  زا  یبش  مدوب ، هاپـس  نایم  رد  زین  نم  دیوگ : یم  دوعـسم  نب  هَّللادبع 
رد هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مدید  متفر ، شیپ  هب  تسین » شتآ  ندرک  نشور  تقو  هک  نونکا  تسیچ ؟ يارب  شتآ  نیا  : » متفگ دوخ 

هزانج تفگ : نارضاح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  .دیامن  نفد  ار  يا  هزانج  يدارفا  اب  هک  تسا  راظتنا  رد  هداتسیا و  يربق  نایم 
هزانج متفای  عالطا  درپس ، كاخ  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  و  دنداد ، ترـضح  هب  ار  هزانج  نانآ  دیروایب ، کیدزن  ار  ناتردارب 

ینإ ّمهللا  : » دومن ضرع  درک و  ور  نامـسآ  فرط  هب  درپس ، كاـخ  رد  ار  وا  هزاـنج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یتـقو  تسا ، هَّللادـبع 
«. شاب دونشخ  یضار و  وا  زا  مه  وت  مدونشخ ، یضار و  وا  زا  نم  ایادخ  « ؛» هنع ضراف  هنع  ایضار  تیسما 

نیا ام  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  و  میدوب ، ربق  نیا  بحاص  ام  شاک  : " میتفگ نارـضاح  همه  نم و  : » دیوگ یم  دوعـسم  نبا 
(1) "«. درک یم  اعد  هنوگ 
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هاپـس نیب   ) كوبت گنج  نایرج  ات  تخادرپ ، نآرق  نتخومآ  هب  یتّدم  دـش و  ناملـسم  ترجه ، متـشه  لاس  رد  نیداجبلاوذ  هَّللادـبع 
كوبت يوس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هارمه  مالسا ، هاپـس  نایم  رد  وا  دمآ ، شیپ  ترجه ) مهن  لاس  رد  مور  هاپـس  مالـسا و 

عادو ار  ینافراد  بت ، هضراع  رثا  رد  دوب  هداد  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  نانچمه  گنج  عورش  زا  لبق  .دومن و  تکرح 
اهنآ لاعتم  دنوادخ  دنورب ، ایند  زا  يرامیب  رطاخ  هب  ههبج  رد  هچرگ  دـنور ، یم  مالـسا  ههبج  يوس  هب  تین  صولخ  اب  هک  نانآ  دومن 

.دهد یم  رارق  نادیهش  فص  رد  ار 

تسین ینمی  قیقع  گنرلگ  هشیش  ره 

تسین ینرق  سیوا  هقرخ ، شرب  هک  سک  ره 

تسین ینقز  نیمیس  یمادنا و  شوخ  هب  یبوخ 

تسین یندب  كزان  هب  تسا  حور  تیآ  نسح ،

اریخ انروما  بقاوع  لعجا  مهللا 

ناتساد نیا  هدنزومآ  ظعاوم  اه و  مایپ 

لام و يارب  درذـگ و  یم  فلاخم  نادـنواشیوخ  ماحرا و  زا  نآ  ظـفح  يارب  ناـسنا  هک  يونعم  تسا  يا  هیامرـس  ناـمیا  ماـیپ : نیلوا 
زا مه  شیومع و  زا  مه  دوب ، هدروآ  وا  لوسر  ادـخ و  هب  هک  ینامیا  لباقم  رد  هَّللادـبع  هک  نانچمه  .دوش  یمن  لـئاق  یـشزرا  تورث 

.دومن دی  عفر  دومن ، یم  هدافتسا  نآ  زا  هک  یشوپ  نت  زا  یتح  تشاد ، رایتخا  رد  هک  یلاوما 

ْمُهَّنَیِدْهََنل انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلاَو   » قادصم هب  هَّللادبع  مایپ : نیمود 
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وا تدهاجم  نیا  رطاخ  هب  مه  لاعتم  دـنوادخ  دوب ، هدومن  یـشوپ  مشچ  يدام  روما  زا  شفدـه  رطاخ  هب  هک  وا  .دومن  لمع   (1)« انَُلبُس
.داد رارق  شا  یمارگ  لوسر  هّجوت  دروم  ار 

هب مالـسا  رد  ار  يراذـگمان  تیمها  ماـن ، رییغت  نیا  اـب  داد و  رییغت  هَّللادـبع )  ) هب يزعلادـبع  ار  وا  ماـن  دروخرب ، نیلّوا  اـب  ادـخ  لوـسر 
.دومن شیوخ  صوصخم  نیمداخ  زا  ار  وا  سپس  .تخومآ  ناناملسم 

رد نآرق  ندناوخ  دنلب  اب  يزور  تخومآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  زا  ار  ندناوخ  نآرق  هَّللادبع  هکنآ  زا  سپ  مایپ : نیموس 
رجاهم  » هب رختفم  ار  وا  داهنن و  یعقو  ضارتعا  نیا  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تفرگ  رارق  باطخ  هب  رمع  ضارتعا  دروم  دجـسم ،

.دومن لوسر » هَّللا و  یلإ 

هب هچرگ  .دـشاب  یم  تین  هب  زین  تداهـش  رجا  هکلب  تسا ، هدـش  هتـشک  دربن  نادـیم  رد  اهنت  هن  ادـخ  هار  رد  تداهـش  مایپ : نیمراـهچ 
لیامت نآ  ترجه و  نآ  هک  .دش  لماش  ار  هَّللادـبع  هک  نانچمه  .دورب  ایند  زا  دربن  نادـیم  هب  ندیـسر  زا  لبق  صخـش  ءاحنا  زا  يوحن 

زا نارگید  هطبغ  ببـس  دوش و  وا  هزاـنج  نفد  رـشابم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  هک  دـش  ببـس  ادـخ  هار  رد  تداهـش  هب  یعقاو 
.ددرگ هباحص 

ص:274

ناشتیادـه دوخ ، ياـه  هار  هب  ًاـعطق  دـننک ، داـهج  ّتین } صولخ  اـب   } اـم هار  رد  هک  اـه  نآ  و  « ؛ هیآ 69 توبکنع ، هروـس  . 100 - 1
«. درک میهاوخ 

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 285 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/866/AKS BARNAMEH/#content_note_274_1
http://www.ghaemiyeh.com


هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تافو  عیاقو  حرش 

، هدومن تیـصو  هدارا  دـندوب  يرامیب  رتسب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ینامز  دـنیامرف : یم  داشرا  رد  دـیفم  خیـش  موحرم 
ایآ دندومرف : دوخ  يومع  سابع  هب  دندش ، رضاح  ناشیا  هکنآ  زا  سپ  .دییامن  رضاح  مدزن  هب  ار  میومع  ردارب و  هک  دندومرف  روتسد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  دومن  ور  سپس  .دومن  يراددوخ  شریذپ  زا  یلیالد  هب  سابع  ییامن ؟ لمع  نم  تیـصو  هب  هک  يرـضاح 
دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  سپس  .دندومن  لوبق  مالسلا  هیلعریما  ترـضح  ییامن ؟ لمع  نم  يایاصو  هب  يرـضاح  ایآ  دومرف :

.امن دوخ  تسد  رد  دومرف  دروآ و  رد  دوخ  تسد  زا  ار  شیوخ  يرتشگنا  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  ناشیا  ترضح  .يآ  نم  دزن  هب 
مکـش هب  گـنج  ماـگنه  هک  ار  یلامتـسد  نینچمه  دـندروآ و  شدزن  هب  ار  دوـخ  گـنج  ساـبل  همه  هرز و  ریـشمش و  داد  روتـسد  و 

هَّللا مسا  یلع  ضما  مالـسلا : هیلع  لاق  و  .دنداد «  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  همه  .دنتـساوخ  زین  ار  نآ  دنتـسب ، یم  دوخ  كرابم 
.درگ زاب  شیوخ  هناخ  هب  ادخ  مان  هب  دندومرف  و  کلزنم ؛» یلا 

.دش یمن  رود  ترضح  نآ  زا  هاگ  چیه  دیسر و  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  دعب  زور 

هک یلاح  رد  .دیدن  دوخ  دزن  ار  یلع  ترضح  دمآ ، لاح  هب  یکدنا  ترضح  یتقو  .دش  جراخ  ادخ  لوسر  دزن  زا  يراک  يارب  يزور 
نم دزن  ارم  رای  ردارب و  دـندومرف : یبحاص ؛» یخا و  یل  اوعدا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لاق   » .دـندوب هتفرگ  ار  وا  رود  ترـضح  نآ  ناـنز 

.دینادرگب ور  اهنآ  زا  وا  دندروآ و  ناشیا  دزن  ار  رکبابا  رمع و  ینعی  ار ؛ دوخ  ناردپ  هشیاع  هصفح و  زا  کی  ره  .دیناوخب 
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یلع زج  وا  اریز  دییامن ؛ رضاح  شدزن  ار  یلع  تفگ  مالـسلا  اهیلع  هملـسلا  ّما  .دیناوخب  نم  دزن  ارم  رای  ردارب و  دومرف : موس  راب  يارب 
رارق ناشیا  هنیس  يور  ار  شرـس  یلع  هک  دومرف  هراشا  دش  وا  کیدزن  نوچ  .دندومن  رـضاح  شدزن  ار  ترـضح  نآ  سپ  .دهاوخن  ار 

ادخ لوسر  هکنآ  ات  .تسشن  يرانک  هب  تساخرب و  سپس  .دومن  اوجن  وا  اب  ینالوط  ینامز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سپ  .دهد 
.تفر نوریب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هرجح  زا  یلع  ترضح  نآ  زا  سپ  .دوبر  رد  باوخ  ار 

زا هک  تخومآ  نم  هب  ملع  باب  رازه  دومرف : تفگ ؟ یم  امـش  هب  يزیچ  هچ  ادخ  لوسر  اوجن  نآ  رد  نسحلابا  ای  دـنتفگ : وا  هب  مدرم 
.درک مهاوخ  لمع  نآ  هب  هَّللا  ءاش  نا  هک  دومن  تیصو  ارم  يزیچ  هب  دش و  هدوشگ  میور  هب  ملع  باب  رازه  یباب  ره 

هک نیمه  .دوب  رـضاح  ناشیا  دزن  ریما  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  .دـش  کیدزن  ناـشیا  توم  لاـح  هدـش و  نیگنـس  ربماـیپ  لاـح  سپس 
.دیـسر یهلا  رما  هک  اریز  هدـب ؛ رارق  دوخ  نماد  رد  ارم  رـس  یلع ! ای  دومرف : دوش ، جراـخ  ناـشیا  كراـبم  ندـب  زا  حور  دوب  کـیدزن 

هب ریگب و  دوخ  تسد  اـب  ارم  حور  ینعی  کـهجو ؛» اـهب  حـسما  كدـیب و  اـهلوانتف   » دور نوریب  نت  زا  نم  ناـج  نوـچ  دوـمرف : سپس 
.نک و زامن  نم  رب  مدرم  همه  زا  شیپ  وت  هد و  ماجنا  دوخ  ارم  نفک  لسغ و  راک  هد و  رارق  هلبق  هب  ور  ارم  هاگنآ  .شکب  دوخ  تروص 

.يوجب دنوادخ  زا  تناعتسا  لاح  همه  رد  یهن و  ربق  رد  ارم  هکنآ  ات  وشم  ادج  نم  زا 

شیوخ زا  ترضح  نآ  داهن و  نماد  رد  ار  ربمایپ  رس  مالسلا  هیلع  یلع  سپ 
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یم هلان  هیرگ و  درک و  یم  ترـضح  نآ  يور  رب  هاگن  دنکفا و  وا  رب  ار  دوخ  دمآ و  شیپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ  .تفرب 
: دناوخ یم  دوب ، هدورس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هرابرد  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  هک  ار  رعش  نیا  دومن و 

ههجوب مامغلا  یقستسی  ّضیباو 

یلمارِالل همصع  یمتیلا و  لامث 

.تسا نانز  هویب  هانپ  نامیتی و  سردایرف  وا  هک  دنیامن ، یم  ناراب  بلط  وا  هرهچ  تکرب  هب  مدرم  هک  ییور  دیفس  يا 

ار نآ  تسا ، بلاطوبا  تیومع  راتفگ  نیا  مکرتخد  يا  دومرف : یفیعـض  يادـص  اـب  .دومن  زاـب  مشچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(1)« ...ُلُسُّرلا ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  امَو  : » وگب یلو  وگم ؛

هک دومرف  وا  هب  يزیچ  هتـسهآ  دور و  کیدزن  هک  دومرف  هراشا  وا  هب  ترـضح  نآ  سپ  .تسیرگ  رایـسب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
اهعفرف اهیف ، هسفن  تضافف  هکنح  تحت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دی  مالـسلا و  هیلع  ضبق  مث   » .دش هتفکـش  نخـس  نآ  زا  شا  هرهچ 

هناچ ریز  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسد  لاح  نآ  رد  .دش  جراخ  شفیرش  نت  زا  ناج  سپس  اهب ؛» هحسمف  ههجو ، یلا  نینمؤملاریما 
رب ار  نآ  ربمایپ  تیـصو  ربانب  وا  تفرگ و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ناـج  دوب و  ترـضح  نآ 
هب مرگرس  دیشک و  وا  ندب  رب  هماج  تسب و  ار  شکرابم  نامشچ  دیناباوخ و  هلبق  هب  ور  ار  ترضح  نآ  سپس  .دیـشک  شیوخ  هرهچ 

.دش وا  نفک  لسغ و  راک 

بآ نداد  لسغ  يارب  داد  روتـسد  وا  هب  دیبلط و  ار  سابع  نب  لضف  دهد ، لسغ  ار  وا  رهاط  ّبیط و  ندـب  تساوخ  نینمؤملاریما  نوچ 
هب
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.تسب ار  شنامشچ  دوخ  ای  تسب  ار  سابع  نب  لضف  نامشچ  هکنآ  زا  دعب  و  هینیع ؛» تبصع  نأ  دعب   » .دهدب ترضح  نآ  تسد 

یم بآ  شتسد  هب  لضف  .درک و  وا  نفک  طونح و  لسغ و  راک  هب  عورش  .دومن و  هراپ  فان  ات  نابیرگ  زا  ار  ادخ  لوسر  نهاریپ  سپ 
ار سک  چـیه  درازگ و  زامن  ترـضح  نآ  رب  داتـسیا و  شیپ  دـش  غراف  راک  ماجنا  زا  نوچ  .درک و  یم  کمک  وا  هب  راک  نیا  اب  داد و 
رد ادـخ  لوسر  انامه  دومرف : دـندوب ، هدومن  عامتجا  هک  یمدرم  هب  دـمآ و  نوریب  ترـضح  سپـس  .دومنن  کیرـش  دوخ  اـب  زاـمن  رد 

چیه ناج  دـنوادخ  انامه  .دـیرازگ  زامن  وا  رب  ماما  نودـب  هتـسد  هتـسد  سپ  .دـشاب  یم  ام  ياوشیپ  ماـما و  گرم ، زا  سپ  یگدـنز و 
نفد هتفر  ایند  زا  هک  يا  هرجح  نامه  رد  ار  وا  نم  .دـشاب و  هدیدنـسپ  وا  نفد  يارب  ار  اجنامه  هکنآ  زج  دریگن  ییاج  رد  ار  يربمغیپ 

.میامن یم 

هّکم و لها  نکربق  حارج ، هدـیبع  یبا  دزن  ار  یـسک  بلطملادـبع  نب  سابع  دـندناوخ ، زامن  ترـضح  نآ  رب  ناناملـسم  هکنآ  زا  سپ 
مه هب  روضح  ترـضح  نآ  ربق  ندـنک  يارب  هک  تساوخ  ار  اهنآ  ود  ره  داتـسرف و  هنیدـم  لها  نکربق  لهـس ، نب  دـیز  دزن  ار  یـسک 

ترضح نآ  يارب  دحل  اب  يربق  وا  سپ  .امن  رفح  وت  ار  ادخ  لوسر  ربق  متفگ  وا  هب  .دیسر  هار  زا  لهس  نب  دیز  ماگنه  نیا  رد  .دنناسر 
.دومن رفح 

نوریب زا  هنیدم  راصنا  سپ  .دنریگب  هدـهع  هب  ار  وا  نفد  راک  هک  دـندش  هرجح  لخاد  دـیز  نب  هماسا  لضف و  سابع و  نینمؤملاریما و 
ار يدرم  راصنا  زا  .دورب  نایم  زا  ام  ّقح  يراذـگن  هک  میروآ  یم  وت  دای  هب  زورما  ار  دـنوادخ  ام  نینمؤملاریما ! ای  دـندز : داـیرف  هناـخ 

رد ام  ات  نک  ربق  دراو 
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يدرم رـضاح و  ردب  گنج  رد  هک  دوب  یناسک  زا  وا  دـیایب و  یلوخ  نب  سوا  دومرف : ترـضح  .میـشاب  هدرب  یبیـصن  هرهب و  نفد  راک 
.دوب دنمشناد 

ادخ لوسر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دش و  لخاد  وا  سپ  .وش  ربق  لخاد  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دش ، هناخ  دراو  سوا  نوچ 
ربق نورد  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  .يآ  نوریب  دومرف  وا  هب  سپـس  .داهن  ربق  نورد  ار  ربمایپ  دـسج  وا  داهن و  سوا  ياـه  تسد  يور  ار 

هدیچ و تشخ  نآ  زا  دعب  .داهن  نیمز  رب  هلبق  هب  ور  تسار  فرط  زا  ار  ناشیا  هنوگ  دز و  رانک  ادخ  لوسر  هرهچ  زا  نفک  سپس  .دش 
رمع زا  دـش و  عقاو  ترجه  مهدزای  لاس  رفـص ، متـشه  تسیب و  هبنـشود  زور  رد  زادـگناج ، هعقاو  نیا  .تخیر و  نآ  يور  رب  كاخ 

(1) .دوب هتشذگ  لاس  هس  تصش و  ترضح ، نآ  فیرش 

« نوعجار هیلا  انا  هَّلل و  انا  »
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نینمؤملاریما الوم  لئاضف  تازجعم و  زا  يرداون  : موس شخب 

هراشا
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  الوم  سمشلا  ّدر 

راوگرزب مناخ  ود  ار  ثیدح  نیا  یبنلا ، هجوز  هملس  ّما  سیمع و  تنب  ءامسا  هک  یثیدح  رد  هادهلا : تابثا  باتک  رد  یلماع  ّرح  خیش 
لوسر يزور  هک  دندومن  تیاور  ناشیا  باحـصا  زا  یهورگ  دنا و  هدرک  تیاور  دوب  مالـسا  یمارگ  لوسر  رـسمه  اهنآ  زا  یکی  هک 

هیلع لیئربج  هءاج  ذا  ، » دندوب هتسشن  ناشیا  لباقم  رد  نینمؤملاریما  اقآ  دندوب و  هدومرف  سولج  ناشلزنم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
وا اب  هناحبس  راگدرورپ  بناج  زا  دندش و  بایفرش  ناشیا  رضحم  هب  لیئربج  ترضح  ماگنه  نیا  رد  هناحبس ؛» هَّللا  نع  هیجانی  مالـسلا 
رثا رد  دش  لزان  شترـضح  رب  یحو  هک  یماگنه  مالـسلا ؛» هیلع  نینمؤملاریما  ذخف  دّسوت  یحولا  هاّشغت  اّملف   » .دنتخادرپ ییوگزار  هب 

دیشروخ هکنآ  ات  دنتـشادن  رب  رـس  و  سمـشلا ؛» تبرغ  یتح  هنع  هسأر  عفری  ملف   » .دنداهن نینمؤملاریما  يوناز  رب  رـس  یحو ، ینیگنس 
.دومن بورغ 

یّلـصف  » .دـش شرـصع  زاـمن  نارگن  نینمؤـملاریما  ماـگنه  نیا  رد  رـصعلا ؛» هولـص  یلا  کلذـل  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ّرطـضاف  »
یلـصادخ لوسر  كرابم  رـس  تسناوت  یمن  نوچ  نینمؤملاریما  و  ًءامیا ؛» هدوجـس  هعوکرب و  یمؤی  ًاسلاج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.دندومرف رازگرب  هراشا  اب  ار  نآ  هدجس  عوکر و  راچان  هب  دناوخ و  هتسشن  لاح  نامه  هب  ار  رصع  زامن  دهن ، نیمز  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا 

لاح هب  یحو  ینیگنـس  تلاح  زا  ادـخ  لوسر  نوچ  رـصعلا ؛»؟ هولـص  کتتافأ  نینمؤملاریمال : لاق  هتیـشغ  نم  هَّللا  لوسر  قاـفا  اّـملف  »
؟ هدش توف  امش  زا  رصع  زامن  ایآ  دومرف : نینمؤملاریما  اقآ  هب  تشگرب  يداع 
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يا درک  ضرع  یحولا ؛» عامتسا  یف  اهیلع  تنک  یّتلا  لاحلا  هَّللا و  لوسر  ای  کناکمل  ًامئاق  اهیّلـصا  نأ  عطتـسا  مل  مالـسلا : هیلع  لاق  »
.دوب هداد  تسد  امش  هب  یحو  ندینش  يارب  هک  یتلاح  نآ  امش و  رطاخ  هب  مناوخب  هداتسیا  ار  مزامن  متسناوتن  تهج  نادب  ادخ  لوسر 

.دوب نم  يوناز  يور  امش  كرابم  رس  نوچ 

نینمؤملاریما هب  ادـخ  لوسر  سپـس  کتتاف ؛» امک  اهتقو  یف  ًامئاق  اهیّلـصتل  سمـشلا  کیلع  ّدری  یتح  هَّللا  اوعدا  هَّللا : لوسر  هل  لاـقف  »
اریز یناوخب ؛ هداتـسیا  هدش  توف  هچنانچ  ار  تزامن  امـش  دنادرگزاب و  تیارب  ار  دیـشروخ  ات  نک  تساوخرد  دـنوادخ  زا  دـندومرف :

شلوسر ادخ و  تعاطا  لاح  رد  هشیمه  امش  هک  ارچ  .دریذپ  یم  دیشروخ  ندنادرگزاب  دروم  رد  ار  امـش  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ 
.دیشاب یم 

یّلصف رصعلا ، هولـص  تقو  ءامـسلا  نم  اهعـضوم  یف  تراص  یتح  هیلع  تّدرف  سمـشلا  ّدر  یف  هَّللا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لأسف  »
لاعتم دنوادخ  زا  ار  دیشروخ  نتشگرب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپس  تبرغ ؛» ّمث  اهتقو  یف  رصعلا  هولص  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دوب و رـصع  زاـمن  تقو  هک  تفرگ  رارق  نامـسآ  زا  ییاـجنآ  رد  .تشگزاـب و  راـگدرورپ  ناـمرف  هب  دیـشروخ  دومن و  تساوـخ  رد 
تکرح هب  قافآ  برغم  فرط  هب  بیجع  یتعرس  هب  دیشروخ  سپس  .دناوخ  تلیضف  تقو  رد  ار  رصع  زامن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.تشگ دیدپان  راظنا  زا  دمآرد و 

هب دیوگ : یم  سیمع  تنب  ءامسا  تیاور  لقان  بشخلا ؛» یف  هاشنملا  ریرصک  ًاریرص  اهبورغ  دنع  اهل  انعمس  دقل  هَّللاو  مأ  ءامـسا  لاقف  »
دنگوس ادخ 
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.کشخ بوچ  نایم  هّرا  ندیشک  يادص  لثم  میدینش  وا  زا  یکانلوه  يادص  نانچ  برغم  تمس  هب  دیشروخ  تکرح  ماگنه 

دیشروخ تشگزاب  نیمود 

: دوب نینچ  نیا  ربمایپ  تافو  زا  سپ  ترضح  نآ  تهج  راگدرورپ  نامرف  هب  راب  نیمود  يارب  دیشروخ  نتشگزاب  اّما  و 

تسا هفوک  کیدزن  هک  لباب  رهش  هب  شیوخ  نایرکشل  اب  دنتـساوخ  یم  ترـضح  نآ  هک  ینامز  لبابب ؛» تارفلا  ربعی  نأ  دارا  امل  ّهنا  »
و دندوب « ، تارف  ّطش  زا  دوخ  هیثاثا  نایاپراهچ و  نداد  روبع  مرگرس  وا  ناهارمه  نایرکـشل و  زا  يرایـسب  دننک ، روبع  تارف  ّطش  زا 

زامن یهورگ  اب  بانج  نآ  دوخ  و  سمشلا ؛» تبرغ  یتح  مهروبع  نم  سانلا  غرفی  ملف  رصعلا  هعم  هفئاط  یف  هسفنب  مالسلا  هیلع  یّلص 
مهنم و ًاریثک  هولـصلا  تافف   » .دومن بورغ  دیـشروخ  هک  دندوب  هتـشذگن  بآ  زا  شناهارمه  نارای و  همه  زونه  دندناوخ و  ار  رـصع 

بلـس اهنآ  زا  ًامومع  زین  ترـضح  نآ  اب  تعامج  زامن  تلیـضف  دش و  اضق  ناشزامن  يرایـسب  و  هعم ؛» عامتجإلا  لضف  روهمجلا  تاف 
.دش

سپ اهتقو ؛» یف  رصعلا  هولص  یلع  هباحصا  هّفاک  عمتجیل  هیلع  سمشلا  ّدر  یلاعت  هَّللا  لأس  هیف  مهمالک  عمـس  اّملف  کلذ  یف  اومّلکتف  »
دیشروخ هک  دومن  تساوخرد  یلاعت  دنوادخ  زا  دینش ، ار  ناشیا  نخس  ترضح  نآ  نوچ  .دنتفگ  نخس  ترـضح  نآ  اب  هراب  نیا  رد 

اهّدر یف  یلاعت  هَّللا  هباجأف   » .دـنناوخب تقو  رد  ترـضح  نآ  اب  تعامج  هب  ار  رـصع  زاـمن  شناـهارمه  همه  اـت  دـنادرگرب  وا  يارب  ار 
تساوخرد یلاعت  يادخ  و  هیلع ؛»
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ات برغم  قفا  زا  دنوادخ  نامرف  هب  دیشروخ  و  رصعلا ؛» تقو  یف  هیلع  یّتلا  لاحلا  یلع  قفالا  یف  تناک  و  .دندومرف «  تباجا  ار  ناشیا 
سانلا لاه  دیدش ، بیجو  اهل  عمسف  سمشلا ، تباغ  موقلا  مّلـس  اّملف   » .دیدرگزاب دنوادخ  نامرف  هب  دوب  رـصع  زامن  تقو  هک  اجنامه 

یکانلوه يادص  قفا  برغم  يوس  هب  شتکرح  ماگنه  دومن و  تکرح  برغم  فرط  هب  دیشروخ  دنداد  ار  زامن  مالس  نوچ  و  کلذ ؛»
.دش مدرم  سرت  تشحو و  بجوم  هک  تساخرب  نآ  زا 

هزجعم نیا  تمظع  زا  مدرم  ماگنه  نیا  رد  مهیف ؛» ترهظ  یّتلا  همعنلا  یلع  هَّللدـمحلا  رافغتـسإلا و  لیلحتلا و  حـیبستلا و  نم  اورثکاف  »
هدومن راکـشآ  ناشیا  رب  دـنوادخ  هک  یتمعن  نیا  يارب  دـندرک و  يراج  نابز  هب  ار  هَّللا » رفغتـسا  هَّللا و  ّالا  هلا  ـال  هَّللا و  ناحبـس   » رکذ

.دندرک يرازگساپس  لاعتم  راگدرورپ  زا  دندومن و  دنوادخ  دمح  دوب ،

مدرم دزنابز  دـیچیپ و  اهرهـش  مدرم  نایم  رد  دیـشروخ  تشگزاب  ربخ  و  سانلا ؛» یف  هرکذ  رـشتنا  قاـفآلا و  یف  کـلذ  ربخ  راـص  و  » 
.تشگ

: دندرک ءاشنا  يراعشا  يریمح  دّمحم  دّیس  هراب  نیا  رد  و 

هتاف اّمل  سمشلا  هیلع  تّدر 

برغملل تند  دق  هولصلا و  تقو 

تشگرب وا  يارب  دنک  بورغ  دوب  کیدزن  هک  دیشروخ  دش ، اضق  وا  زا  زامن  هک  یماگنه 

اهتقو یف  اهرون  جّلبت  یتح 

بکاوکلا يوه  توه  ّمث  رصعلل 

.دوش دیدپان  هک  يا  هراتس  دننام  دش ؛ دیدپان  زامن  زا  سپ  دیشخرد و  یم  شرون  دمآ و  رصع  زامن  تقو  ياج  رد  هکنیا  ات 
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هّرم لبابب  تّدر  دق  هیلع 

بّرعم قلخلل  تّدر  ام  يرخا و 

.تشگنرب دیشروخ  ناربمایپ ) ینعی   ) سک چیه  يارب  و  تشگرب ، شیارب  دیشروخ  لباب  رد  زین  رگید  راب  کی  و 

هدعب هلّوا و  عشویل  ّالا 

بجعم رما  لیوأت  اهّدرتی  و 

هدرپ يزیگنا  تفگـش  رما  زا  دیـشروخ  تشگرب  نـیا  مالـسلا و  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  يارب  وا  زا  سپ  ربـمغیپ و  عـشوی  يارب  زج 
.تشادرب

« یلع یضترم  ای  بئاجعلا  رهظم  ای  نینمؤملاریما  ای  کیلع  مالسلا  »
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ینانوی بیبط 

یم تبابط  ياعدا  هک  اه  ینانوی  زا  يدرم  هدرک : تیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  جاجتحا  باـتک  رد  یـسربط 
هک منیب  یم  کیراب  قاس  ود  ار  امش  ياپ  هدش و  رهاظ  هک  منیب  یم  يدرز  امش  هرهچ  رد  دومن : ضرع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  درک 

امـش ياپ  قاس  ود  اّما  .تسا و  نم  دزن  نآ  ياود  سپ  امـش  هرهچ  گنر  يدرز  اّما  .دیامن  لمح  ار  امـش  دـناوتب  هک  منک  یمن  نامگ 
رارق مک  دیـشک  یم  شود  هب  هک  يراب  دـیور و  هار  مک  دـییامن و  ارادـم  دوخ  اـب  هک  تسا  نآ  راـکهار  تسین و  نآ  يارب  يا  هراـچ 

يوراد نیا  هدـیاف  دـندومرف : ترـضح  .دروآ  نوریب  ییوراد  تسا و  نیا  دـیامن  یم  فرطرب  ار  امـش  يدرز  هک  ییاود  اـّما  .دـیهد و 
هب .نیا و  زا  هناد  کی  .يرآ  دومن  ضرع  بیبط  یـسانش ؟ یم  ار  يزیچ  يدرز  ندـش  مک  ای  يدایز  يارب  ایآ  يدرک ؟ رکذ  ار  يدرز 
یم درز  شگنر  دشاب  هتـشادن  يدرز  رگا  دریم و  یم  ًاروف  دروخب  ار  نآ  دشاب  درز  شگنر  یـسک  رگا  تفگ  دومن و  هراشا  ییوراد 

.دریم یم  زور  نامه  دوش و 

هب ار  وراد  نآ  بیبط  .هد  نم  هب  ار  نآ  دـندومرف  ترـضح  هاّیا ؛» هاطعاف  رافّـصلا  هذـه  ینرأف  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  لاـقف  »
.داد ترضح 

رادقم هچ  مس  نیا  دندومرف : ترـضح  ًالجر ؛» لتقت  هنم  هبح  ّلک  ردـق  عقان  ّمس  نیلاقثم  ردـق  لاق  اذـه ؟ ردـق  مک  مالـسلا  هیلع  لاقف  »
.دشک یم  ار  رفن  کی  شا  هّبح  کی  هک  تسا  يا  هدنشک  مس  دشاب و  یم  لاقثم  ود  درک  ضرع  بیبط  تسا ؟
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يرـصتخم قرع  دومن و  لوانت  داهن و  ناهد  رد  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  ًافیفخ ؛» ًاقرع  قرع  هحمقف و  مالـسلا  هیلع  یلع  هلوانتف  »
.درک

وا وت  دنیوگ  یم  هدومن و  ریگتسد  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  مرج  هب  ارم  نالا  تفگ  دوخ  اب  دمآرد و  هزرل  هب  هرظنم  نیا  ندید  اب  بیبط 
.دریذپ یمن  نم  زا  یسک  يا و  هتشک  ار 

: دندومرف دندز و  يدنخبل  ترضح  مس ؛» ّهنا  تمعز  ام  ینّرضی  مل  نآلا  ًاندب  تنک  ام  ّحصا  ینانوی  ای  لاق  مالـسلا و  هیلع  یلع  مّسبتف  »
.دناسرن يررض  نم  هب  تسا  هدنشک  ّمس  يدرک  نامگ  وت  هچنآ  دشاب و  یم  نآلا  نم  ندب  نامز  نیرت  ملاس  ینانوی  يا 

.داهن مه  رب  ار  شنامشچ  بیبط  .دنبب  ار  تنامشچ  دندومرف  بیبط  هب  ترضح  ضمقف ؛» کینیع  ضمقف  مالسلا  هیلع  لاق  و  » 

.دومن زاب  ار  شنامشچ  بیبط  .امن  زاب  ار  تنامشچ  دومرف  سپس  حتفف ؛» کینیع  حتفإ  مث  »

هیلع یلع  تروص  هب  دومن  هاـگن  هآر ؛» اّـمل  لـجرلا  دـعتراف  هرمح  برـشم  رمحا  ضیبا  وـه  اذإـف  مالـسلا  هیلع  یلع  هجو  یلا  رظن  و  » 
.دیزرل دوخ  رب  دید  ار  وا  یتقو  بیبط  .هدش  طولخم  يزمرق  اب  دشاب و  یم  دیفس  خرس و  شا  هرهچ  دید  مالسلا 

يدرک یم  نامگ  هک  يدرز  نآ  دومرف : دز و  يدنخبل  ترـضح  یب ؛» ّهنا  تمعز  يذـّلا  رافـصلا  نیأ  لاق  مالـسلا و  هیلع  یلع  مّسبتف  »
يدوب و درز  رایـسب  تقو  نآ  .مدـید  ًالبق  نم  هک  یتسین  نآ  وت  ایوگ  مسق  ادـخ  هب  دومن  ضرع  بیبط  تساجک ؟ تسا  نم  هرهچ  رد 

.یشاب یم  نوگلگ  نونکا 
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هک نم  ياپ  قاـس  ود  نیا  اـّما  .هدـش و  فرطرب  تسا  نم  هدنـشک  يدرک  یم  لاـیخ  هک  یّمـس  نآ  هب  نم  يدرز  دـندومرف : ترـضح 
.دنکشن میاه  قاس  ات  منک  تاعارم  مندب  هب  تبسن  دیاب  راب  لمح  رد  نم  يدرک  نامگ 

.دشاب یم  وت  بط  فالخرب  دنوادخ  بط  هک  مهد  یم  ناشن  وت  هب  نم  و  کّبط ؛» فالخ  ّلجوّزع  هَّللا  ّبط  کیرا  انا  و  » 

و .دوب «  قاتا  نآ  ریز  هک  دز  یگرزب  یبوچ  نوتس  هب  ار  كرابم  تسد  و  اهـسأر ؛» یلع  همیظع  بشخ  هناوطـسا  یلا  هدیب  برـض  و  » 
تکرح ار  نآ  اهلمتحا ؛» اهکّرح و  .دوب و  هقبط  ود  ینعی  دوب ، هتفر  الاب  مه  يور  قاتا  ود  و  يرخـالا ؛» قوف  امهیدـحا  ناـترجح  هقوف 

هب دش  دنلب  تشاد  رارق  مه  يور  هک  قاتا  ود  اهراوید و  حطـس و  و  ناتفرغلا ؛» اهقوف  ناطیحلا و  حطـسلا و  عفتراف   » .دـنک اج  زا  داد و 
(1) .دش شوهدم  درک و  شغ  كانتشحو  هرظنم  نیا  ندید  اب  ینانوی  تفر و  الاب  فرط 

« یلع یضترم  ای  بئاجعلا  رهظم  ای  »
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هار  رد  نیقفانم  ندنک  هاچ  زا  يا  هصالخ 

كوبت بناج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یتقو  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  جاجتحا  باتک  رد  یسربط  موحرم 
یلع هک  یماگنه  .دـنداد  تشگزاب  نامرف  ناشیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـش ، قحلم  وا  هب  هار  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تفر 

: دنداد روتسد  دندیشیدنا و  يریبدت  ناشیا  نتشک  يارب  نیقفانم  تشگ  یم  زاب  شیوخ  عضوم  هب  مالسلا  هیلع 

نآ يور  دنیامن و  رفح  عارذ  هاجنپ  قمع  هب  یلادوگ  شروبع  ریـسم  رد  ًاعارذ ؛» نیـسمخ  ردق  هلیوط  هریفح  هقیرط  یف  هل  اورفحی  نأ  »
نآ هک  دوب  یهار  رد  لادوگ  نیا  دنتخیر و  نآ  يور  دناشوپب  ار  اه  ین  هک  يردق  هب  كاخ  یکدنا  دـنناشوپب و  كزان  ياه  ین  اب  ار 
املف  » .دوش هتـشک  ترـضح  نآ  ات  دننک  رپ  گنـس  اب  ار  نآ  داتفا  هاچ  رد  شبکرم  اب  وا  یتقو  هک  دیامن  روبع  نآ  زا  دوب  راچان  بانج 

.دینادرگرب ار  دوخ  ندرگ  شبسا  دیسر  ناکم  نآ  کیدزن  ترضح  نآ  نوچ  هقنع ؛» هسرف  يول  ناکملا  برق  مالسلا  هیلع  یلع  غلب 

ای لاق  و  .دیـسر «  ترـضح  نآ  شوگ  هب  بسا  نابل  ات  دینادرگ  ینالوط  ار  بسا  ندرگ  دـنوادخ  هنذا ؛» هتلفحج  تغلبف  هَّللا  هلاطا  و  » 
و .دنناسرب «  لتق  هب  ار  امـش  ات  هدش  هدنک  امـش  يارب  یهاچ  اجنیا  رد  نینمؤملاریما  ای  دومن  ضرع  انهه ؛» کل  رفح  دـق  نینمؤملاریما 

یّنع حصان  نم  هَّللا  كازج  مالـسلا  هیلع  یلع  هل  لاق  و  امنم « ، روبع  نآ  زا  سپ  يرتاناد  امـش  هک  یلاح  رد  هیلع ؛» ّرمت  الف  ملعا  تنا 
وت هب  نم  زا  يا ، هدننک  تحیصن  هک  ار  وت  دنوادخ  ًاریخ ؛»
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.داتسیا اجنآ  رد  درکن و  روبع  سرت  زا  بسا  .دش  فرشم  ناکم  نآ  هب  ات  تفر  ترضح  .دهد  ریخ  يازج 

نذا هب  دومرف  بسا  هب  ترـضح  ّهبادـلا ؛» تردابتف  .كرما  ًاعیدـب  .کنأش  ًابیجع  .ًاّیوس  ًاملاس  هَّللا  نذإب  رِـس  مالـسلا  هیلع  یلع  لاق  و  » 
.دومن تکرح  بسا  .دشاب و  یم  هقباس  یب  وت  لمع  بیجع و  وت  راک  هک  یتلاح  رد  .نک  تکرح  لادتعا  تمالس و  هب  ادخ 

نآ يور  زا  یناـسآ  هب  بسا  درک و  مـکحم  تخـس و  ار  نـیمز  تراـگدرورپ  و  اهبلـس ؛» ضرـالا و  نـتم  دـق  ّلـجوّزع  کـّبر  اذإـف  »
ناـکم نآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نوـچ  و  مالـسلا ؛» هیلع  هنذا  یلع  هتلفحج  عـضو  هقنع و  سرفلا  يوـل  ّیلع  اـهزواج  اّـملف   » .تشذـگ
ضرع و  نیملاعلا ؛» ّبر  یلع  يالوم  ای  کمرکا  ام  لاـق  و  داـهن « ، ترـضح  نآ  شوگ  هب  ار  شناـبل  دیـشک و  ندرگ  بسا  تشذـگ 

.دیشاب یم  یمارگ  راگدرورپ  دزن  امش  ردقچ  نم  يالوم  يا  دومن 

(1) .دش يراددوخ  نآ  همادا  زا  دوب  ینالوط  ثیدح  نوچ 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  بضغ  هب  جراوخ  زا  یکی  ندش  گس 

هب ترضح  .دندمآ  ماما  دزن  تواضق  تهج  رفن  ود  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  صئاصخ  باتک  رد  هعیـش  صاوخ 
.دومن تراسج  ترضح  نآ  هب  دوب  جراوخ  دالوا  زا  هک  هل  موکحم  .دندومرف  مکح  يرگید  ررض  هب  یکی و  عفن 

هتقول راص  لجرلا و  يوعف   » .گس يا  وش  مگ  دـندومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بلک ؛» ای  سخا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاقف  »
زا شیاه  هماج  و  هدسج ؛» نع  هبایث  تریاطت  و  .دومن «  یم  وعوع  هک  یلاح  رد  دش  یهایس  گس  لکش  هب  درم  نآ  ًاروف  ًادوسا ؛» ًابلک 

.دش دیدپان  شندب 

کشا دومن و  ّتلذ  راهظا  داتفا و  ترـضح  نآ  ياه  مدق  يور  سپ  هانیع ؛» لمهت  صبـصبی و  نینمؤملاریما و  مادقا  یلع  عقی  لعجف  »
رد دومن و  محرت  شلاح  هب  ترضح  نآ  ماگنه  نیا  رد  مالکب ؛» هیتفش  نیب  مّلکت  نینمؤملاریما و  هل  قّرف   » .دش ریزارـس  شنامـشچ  زا 
ریز هب  نامـسآ  زا  درم  ياه  هماج  ماگنه  نیا  رد  ًاّیوس ؛» ًارـشب  راص  ءاوهلا و  نم  هیلا  يوهت  لجرلا  بایث  اذإف   » .دومرف یمالک  بل  ریز 

(1) .دش لدتعم  تماق و  تسار  يرشب  دمآ و 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تسد  هب  یلوتقم  ندش  هدنز 

ینالوط یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  رامت  مثیم  زا  هیوباب  نبا  هضور  باتک  زا  هادـهلا  تابثا  باـتک  رد  یلماـع  ّرح  خـیش 
صخش دنا و  هتشاد  لیسگ  امـش  يوس  هب  رفن  رازه  تصـش  ارم  دومن : ضرع  دش و  دراو  بانج  نآ  رب  یبارعا  کی  هک  هدرک  تیاور 

.دنا هداتسرف  نم  هارمه  دنا  هدرک  فالتخا  شلتق  ّتلع  رد  هک  مه  ار  یلوتقم 

میناد یم  يدرک  هدـنز  ار  وا  رگا  سپ  لاق ؛» نا  یلا  هدابع  یلع  هتفیلخ  هضرا و  یف  هَّللا  هّجح  ّکنإ  قداص و  ّکنإ  انملع  هتییحا  ناـف  »
اولاـق اذـه ؟ مکتیّمل  مک  مالـسلا  هیلع  یلع  لاـقف  : » تفگ مثیم  هک  اـجنآ  اـت  .شنیمز  رد  ییوا  نیـشناج  ادـخ و  تجح  ییوگتـسار و 

هیلع لاق   » .تسا زور  کـی  تسیب و  دـندومن  ضرع  تسا ؟ هدرم  هک  تسا  زور  دـنچ  دـندومرف : ترـضح  ًاـموی ؛» نورـشع  يدـحا و 
؟ تسیچ شگرم  ببس  دومرف : ترضح  هتوم ؛»؟ ببس  ام  مالسلا 

هب ار  دوخ  لتاق  ات  دینک  هدنز  ار  وا  امـش  دنهاوخ  یم  دومن : ضرع  یبارعا  هلتق ؛» نم  مهربخیل  مهل  .هییحی  نا  نودـیری  یبارعالا : لاق  »
ماگنه هدـیباوخ و  تمالـس  لاح  رد  ماگنه  بش  وا  اریز  هنذا ؛» یلا  هنذا  نم  ًاحوبذـم  حبـصا  ًاملاس و  تاب  ّهنـأل   » .دـیامن یفرعم  اـهنآ 

یم ار  وا  نوخ  هبلاطم  رفن  هاجنپ  و  ًاضعب ؛» مهـضعب  دصقی  ًالجر  نوسمخ  همدب  بلطی  و  .دوب «  هدش  هدـیرب  وا  شوگ  ات  شوگ  حـبص 
.دنراد صاصق  تهج  هب  ار  يرگید  نتشک  دصق  کی  ره  هک  دنیامن 

هکنآ يارب  هدـیناسر  لتق  هب  ار  وا  شیومع  دـندومرف : ترـضح  اهریغ ؛» جّوزت  اهاّلخف و  هتنبا  هجّوز  ّهنأل  هّمع  هلتق  مالـسلا : هیلع  لاقف  »
.دومن جیوزت  ار  يرگید  داد و  قالط  ار  وا  رتخد  درم  نآ  دروآرد و  وا  جاودزا  هب  ار  شرتخد 

شیامرف هب  ام  دومن  ضرع  یبارعا  کلوقب ؛» یضرن  انسل  یبارعالا : لاقف  »
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دزن ار  شلتاـق  دوش و  هدـنز  ناوج  دوخ  هکنیا  اـت  هلتق ؛» نم  هلها  دـنع  هسفنل  دهـشی  نأ  مـالغلا  دـیرن  اـّنإف   » .میوـش یمن  یـضار  اـمش 
.دوش هتشادرب  اهنآ  نایم  زا  يزیرنوخ  ینعی  هنتف ؛ ریشمش  ات  هنتفلا ؛» مهنیب و  نم  فیصلا  عفتریل   » .دنک یفرعم  شنادناخ 

ترضح سپس  مایا ؛» هعبس  دعب  ًاتیم  تییحا  اّهنإف  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  لجاب  هَّللا  دنع  لیئارسا  ینب  هرقب  ام  لاق : مالسلا و  هیلع  ماقف  »
ار يا  هدرم  زور  تفه  زا  سپ  هک  تسین  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  رتالاب  لاـعتم  دـنوادخ  دزن  لیئارـسا  ینب  واـگ  دـندومرف : دنتـساخرب و 

دومرف دش و  کیدزن  هدرم  نآ  هب  هاگنآ  شاع ؛» ّتیملا و  اهضعبب  برض  لیئارـسا  ینب  هرقب  ّنا  لاق  ّتیملا و  نم  یند  مث   » .دومن هدنز 
نم و  اهّلک ؛» هرقبلا  نم  ریخ  یـضعب  نا  یـضعبب و  هبرـضال  ینإ  و  .دـش «  هدـنز  دـندز و  تیم  هب  ار  لیئارـسا  ینب  واگ  زا  یئزج  انامه 

.تسا رتهب  واگ  نآ  همه  زا  نم  زا  یئزج  منز و  یم  تیم  نآ  هب  ار  مدوخ  زا  یئزج 

يا دندومرف : دندز و  تیم  هب  ناشتسار  ياپ  اب  سپس  هلظنح ؛»! نب  كردم  ای  هَّللا  نذإب  مق  مالسلا  هیلع  لاق  ینمیلا و  هلجرب  هبرض  مث  »
ياج زا  لوتقم  هاگان  هب  سپ  هَّللا ؛» هجح  اـی  کـیبل  لاـق  سمـشلا و  نم  ءوضا  مـالغ  ضهنف   » .ادـخ نذا  هب  زیخرب  هلظنح  نب  كردـم 

.ادخ تجح  يا  هلب ، دومن  ضرع  دیشخرد و  یم  دیشروخ  زا  رت  ینارون  هک  یلاح  رد  تساخرب 

لتق هب  ارم  میومع  دومن : ضرع  تشک ؟ ار  وت  یسک  هچ  دندومرف : وا  هب  ترضح  یّمع ؛» ینلتق  لاق  کلتق ؟ نم  هل  مالـسلا  هیلع  لاقف  »
.دیناسر

.دومن يریگولج  هفیاط  ود  نیب  يزیرنوخ  زا  ترضح  نآ  هزجعم  نیا  اب 

(1) .هدومن لقن  تازجعملا  نویع  باتک  رد  زین  یضترم  دّیس  ار  ثیدح  نیا 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نامرف  هب  هوک  زا  رتش  تفه  ندمآ  نوریب  هزجعم 

اب مدرم  هکنآ  زا  دعب  هدرک : تیاور  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دشاب  یم  هیوباب  نبا  هب  بوسنم  هک  هضور  باتک  رد 
زیچ هچ  ربمایپ  تفگ : رکبوبا  .امن  اطع  هداد  هدعو  ام  هب  امش  ربمغیپ  هچنآ  دنتفگ : هدمآ  وا  دزن  دوهی  زا  یعمج  دندومن ، تعیب  رکبوبا 

؟ هدرک هدعو  امش  هب 

ام هب  ربمغیپ  هک  ار  يا  هدعو  ییادخ  لوسر  ّقح  هب  هفیلخ  وت  رگا  دنتفگ  نایدوهی  ًاقح ؛» هتفیلخ  تنک  نا  اندـعو  امب  ملعا  تنا  اولاق : »
هب ار  نانآ  دوب  نایرج  نیا  دـهاش  هک  ناناملـسم  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  .تسیچ  هدـعو  نآ  تسنادـن  رکباـبا  .یناد  یم  رتهب  وت  هداد 

.درک ییامنهار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن 

مهدعو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنإ   » .داد ربخ  اهنآ  هب  دیامن  لاؤس  اهنآ  هتـساوخ  زا  هکنآ  نودـب  ترـضح  مهربخا ؛» مهعدـتباف و  »
مث  » .دروآ نوریب  هوک  زا  رتش  تفه  اهنآ  يارب  هک  هداد  هدـعو  اهنآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  لبجلا ؛» نم  مهل  اهجرخی  قون  عبس 

ار لاعتم  دنوادخ  ترـضح  نآ  .درب  هوک  دزن  هب  ار  اهنآ  سپـس  اوملـساف ؛» قون  عبـس  هنم  مهل  جرخاف  هَّللا  اعد  لبجلا و  یلا  مهب  جرخ 
.دندش ناملسم  همه  بیجع  رما  نیا  ندید  اب  نایدوهی  ماگنه  نیا  رد  دمآ و  نوریب  نآ  زا  رتش  تفه  دش و  هتفاکش  هوک  دناوخ و 

کی راگدرورپ  زا  حـلاص  ترـضح  تساوخرد  هب  انب  هک  تسا  نآ  ربمایپ  حـلاص  ترـضح  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماقم  يرترب 
(1) .دش جراخ  هوک  زا  رتش  تفه  ترضح  نآ  تساوخرد  هب  اّما  دمآ  نوریب  هوک  زا  رتش 
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هَّللا مسب  ءاب  حرش  یف  يا  هزجعم 

هک یناد  یمن  رگم  هک  هدومرف  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  رارـسا  قیاقح  یف  نیقیلا  راونا  قراـشم  باـتک  رد  یـسُربلا  ظـفاحلا  بجر 
.تسا رارسا  بحاص  رابج و  دنوادخ  هناشن  راونا و  عبنم  مالسلا  هیلع  یلع 

نآ نیـسلا ؛» یلإ  لّوحتی  مل  هَّللا و  مسب  نم  ءابلا  حرـش  یف  اهحابـص  اهحابـصم  یفط  یتح  ءافط  هلیل و  یف  سابع  نبـال  حرـش  يذـّلا  »
غارچ حبص  رون  دیسرن و  نیس  هب  دومرف و  سابع  نبا  يارب  ار  هَّللا  مسب  ءاب  حرش  حبـص  ات  دنلب  بش  رد  هک  دشاب  یم  یـسک  ترـضح 

هب مهاوخب  رگا  دومرف  و  میحرلا ؛» نمحرلا  هَّللا  مسب  حرـش  نم  ًاریعب  نیعبرا  ترقو  ءاشا ال  ول  مالـسلا  هیلع  لاق  و  .دومن «  شوماـخ  ار 
(1) .منک یم  نایب  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  حرش  رد  رتش  لهچ  راب  هزادنا 
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نامسآ رد  ریس  قیرط  زا  میقر  فهک و  باحصا  لحم  هب  هباحص  زا  یضعب  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نتفر 

هللا یلـصربمایپ  يارب  وم  زا  هدش  هتفاب  یـشرف  هک  هدرک  تیاور  سنا  زا  هدـعجوبا  زا  هللا  همحر  هیوباب  نبا  هب  بوسنم  هضور  باتک  رد 
.دوب شروضح  رد  مه  مالسلا  هیلع  یلع  داتسرف و  شباحصا  زا  یعمج  غارس  هب  ارم  ترضح  نآ  .دندروآ  هیده  هلآو  هیلع 

.یهد ربخ  دتفا  یم  قافتا  هچنآ  نایرج  زا  ارم  ات  شرف  يور  ناشیا  اب  نیشنب  سنا  يا  دومرف : نم  هب  دندش ، رضاح  هّدع  نآ  نوچ 

اذإف انیلمحا ، حیر  ای  مالسلا  هیلع  یلع  لاقف   » .امن لمح  ار  ام  داب  يا  وگب  یلع ! ای  دومرف  هاگنآ  انیلمحا ؛» حیر  ای  لق  یلع ! ای  لاق : مث  »
ادخ لوسر  انرسف ؛» هَّللا  هکرب  یلع  اوریس  هَّللا  لوسر  لاق  و  .میشاب «  یم  نامسآ  رد  میدومن  هدهاشم  ماگنه  نیا  رد  ءاوهلا ؛» یف  نحن 

مالـسلا هیلع  یلع  انیعـض ؛» حـیر  ای  مالـسلا  هیلع  لاقف   » .میتفر یم  نامـسآ  رد  نانچمه  یهلا و  کمک  تکرب و  اـب  دـیورب  دـندومرف :
.میداهن نیمز  رد  اپ  هک  هاگنآ  راذگب ، نیمز  هب  ار  ام  داب  يا  دومرف :

باحصا ناکم  لحم و  اجنیا  دیتسه ؟ اجک  دیناد  یم  دندومرف  ترـضح  میقّرلا ؛» فهکلا و  باحـصا  ءالؤه  متنا ؟ نیا  نوردتأ  لاقف  »
ریبز و هحلط و  رمع و  رکبابا و  سپ  .مینک  مالس  اهنآ  هب  ات  دیزیخرب  دندومرف : مهیلع ؛» مّلسن  یتح  انب  اوموق   » .دشاب یم  میقر  فهک و 

.دندادن ار  سک  چیه  باوج  ناشیا  دندرک و  مالس  اهنآ  هب  .دنتساخرب  سنا 
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نینمؤـملاریما سپـس  هتاـکرب ؛» هَّللا و  همحر  هَّللا و  لوـسر  ّیـصو  اـی  مالـسلا  کـیلع  اولاـقف و  مهیلع  مّلـسف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـقف  »
فهک و باحصا  يا  دومرف  ترضح  نآ  سپ  ادخ ! لوسر  نیشناج  يا  داب  مالس  وت  رب  دندرک  ضرع  .دومن  مالـس  نانآ  هب  تساخرب 

ّیصو ای  ربمغیپ  رگم  میشاب  یمن  یمالـس  باوج  هب  رومأم  ام  دندومن  ضرع  دیدادن ؟ ار  ادخ  لوسر  هباحـص  مالـس  باوج  ارچ  میقر 
.دشاب ربمغیپ 

لمح ار  ام  داب  يا  دومرف  ترـضح  هاگنآ  سمـشلا ؛» تبرغ  نأ  یلا  هَّللا  ءاش  ام  انرـس  انتلمحف و  انیلمحا ، حیر  ای  مالـسلا  هیلع  لاق  مث  »
بورغ دیـشروخ  دوب  کیدزن  هکنیا  ات  .تساوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  يرادـقم  هب  میتفر  داد و  ریـس  درک و  لمح  ار  اـم  سپ  .اـمن 

.دنک

ترضح ًاءام ؛» انعم  سیل  هولصلا و  تند  نینمؤملاریما  ای  انلقف  .ءام  اهیف  سیل  ضرا  یف  نحن  اذإف  انیعض ، حیر  ای  مالـسلا  هیلع  لاق  مث  »
کیدزن زامن  تقو  نینمؤملاریما  ای  میدومن  ضرع  .تسین  نآ  رد  یبآ  هک  میتسه  ینیمز  رد  میدـید  .هنب  نیمز  هب  ار  ام  داب  يا  دومرف :

یبآ همـشچ  دندز  نیمز  هب  ار  ناشکرابم  ياپ  یناکم و  رد  دندرب  فیرـشت  ترـضح  سپ  .میریگب  وضو  نآ  اب  هک  تسین  یبآ  دـش و 
.میدناوخ زامن  میتفرگ و  وضو  .دیشوج 

رب دـندومرف  سپـس  .دـندش  زامن  هب  لوغـشم  بش  همین  ات  دنداتـسیا و  بانجنآ  لیللا ؛» فصتنا  نأ  یلا  یّلـصی  مالـسلا  هیلع  فقو  و  » 
ربمایپ اب  ار  حبص  زامن  زا  یضعب  ای  زامن  همه  يدوز  هب  دینیشنب ، شرف  يور  هب  دوخ  ياهاج 
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ار ام  تساوخ  یم  دنوادخ  هک  يرادقم  هب  .میشاب و  یم  نامسآ  رد  میدید  امن و  لمح  ار  ام  داب  يا  دومرف  سپـس  .مییامن  یم  كرد 
.داد ریس 

ترـضح هک  یلاح  رد  میدیـسر  ادخ  لوسر  دجـسم  هب  ناهگان  هعکر ؛» انیتاف  هعکر  هادغلا  نم  یّلـص  دـق  هَّللا و  لوسر  دجـسمب  اذإف  »
هب دوب  هدومن  هدـهاشم  سنا  هک  ار  هچنآ  سپـس  .میدیـسر  زامن  تعکر  کی  هب  ام  دـندوب و  هدـناوخ  ار  حبـص  زاـمن  زا  تعکر  کـی 

(1) .دیناسر ترضح  ضرع 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هزجعم  هب  کشخ  یبالگ  تخرد  ندش  روراب 

اجنآ رد  .میدیـسر  لوقاب  مان  هب  ینیمز  هب  ات  میتفر  یم  نینمؤملاریما  اب  تفگ : هدرک  تیاور  ثراـحلا  زا  تاجردـلا  رئاـصب  باـتک  رد 
.دوب هدنام  یقاب  شبوچ  هتخیر و  وا  تسوپ  هک  میدید  یکشخ  یبالگ  تخرد 

نذا هب  دومرف : دز و  نآ  هب  ار  شکرابم  تسد  ترضح  نآ  سپ  هرمثم ؛» ًاءارـضخ  هَّللا  نذإب  یعجرا  لاقف : هدیب  مالـسلا  هیلعاهبرـضف  »
.شاب راد  هویم  زبسرس و  ادخ 

یبالگ هب  دـش و  زبسرـس  دـمآرد و  تکرح  هب  شیاه  هخاش  اب  تخرد  میدـید  ناهگان  يرثّمکلا ؛» اهلمح  اهناصغأب و  ّزتهت  یه  اذإف  »
حبـص دش و  ادرف  نوچ  .میتشادرب  دوخ  اب  میدروخ و  میدیچ و  تخرد  ياه  یبالگ  زا  انعم ؛» انلمح  انلکأ و  انعطقف و   » .دیدرگ روراب 

(1) .دراد یبالگ  تسا و  زبس  تخرد  میدید  .میدمآ  تخرد  دزن  هب  میدرک 
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نیریش ياولح  هتخپ و  غرم  نار  هب  کشخ  نان  ندش  لّدبم 

نان صرق  دـندومرف  روتـسد  .دومن  نامهم  ار  وا  ترـضح  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدـخ  يدرم  هک  هدرک  لقن  ساـبع  نبا 
ار کشخ  نان  نآ  زا  يرادقم  اهلوانت ؛» لجرلل  لاق  ّمث  ءاملا  یف  اهاقلا  هعطق و  رک  مث   » .دندرک رضاح  شدزن  رد  یبآ  حدق  یکشخ و 

.نک لیم  رادرب و  دندومرف  نامهم  درم  نآ  هب  سپس  دنتخادنا  بآ  حدق  لخاد  رد 

هل یمر  مث   » .دـشاب یم  يا  هدـش  خرـس  هتخپ و  غرم  نار  دـید  دروآ  نوریب  نوچ  نامهم  درم  يوشم ؛» رئاط  ذـخف  یه  اذإف  اهجرخأف  »
دندومرف نامهم  هب  دنتخادنا و  حدق  رد  ار  کشخ  نان  نآ  زا  يرگید  هکت  سپس  ...يولحلا ؛» نم  هعطق  یه  اذإف  اهلوانت ؛ لاقف  يرخا 

(1) .ثیدح رخآ  ات  دشاب  یم  نیریش  ياولح  يا  هعطق  دید  دروآ  نوریب  نوچ  .رادرب 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یعمجلا  عیمج  ماقم 

هَّللا نید  هیلا  ضوفملا  یفطصملا  دّمحم  یلع  مالسلا 

(1)« َنیَِملاْعِلل ًهَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  امَو  »

اطع فرـشلاب  تیوـلوا  لّوا و  مدآ  لّوا و  لـقع  ماـقم  ار  ترـضح  نآ  لوزن  سوـق  رد  .داد  رارق  دوـخ  هعـساو  تمحر  رهظم  ار  وا  ... 
ماقم ار  وا  ینامسآ  باتک  .درک و  اطع  هیهلا  هیلک  سفن  یلک و  لقع  مدآ و  دلو  دیـس  نالوسر و  متاخ  ماقم  دوعـص  سوق  رد  .دومرف 

.دینادرگ لصفم  قرفلا  قرف  و  لمجم ، یعمجلا  عمج  ماقم  ینعی  دیشخب ؛ یناقرف  ینآرق و 

.تسا قرف  ماقم  یش ء ؛» لک  لیصفت  هیف  و  عمج « ، ماقم  ملکلا ؛» عماوج  تیتوا  »

ص:302

هیآ 107. ءایبنا ، هروس  . 112 - 1

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 313 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/866/AKS BARNAMEH/#content_note_302_1
http://www.ghaemiyeh.com


یتایعابر راعشا و  زا  يا  هدیزگ  : مراهچ شخب 

هراشا
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هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فصو  رد  راعشا  زا  ینیچلگ 

نیب دح  یب  نسح  غورف  يآ و  زاب 

نیب درجم  قلطم و  دهاش  نآ 

هَّللا حور  هب  ات  حون  مدآ و  زا 

نیب دّمحم  هداب  شک  يدرد 

ار دّرجت  ملاع  رورس  نآ 

نیب ّدح  یب  ناگتشرف  مودخم 

هَّللا لوسر  ای  کیلع  هَّللا  یّلص 

دندیرفآ ناج  زا  تمسج  اراگن 

دندیرفآ نامیا  تفلز  رفک  ز 

يدینش يرصم  فسوی  لامج 

دندیرفآ نادنچ  ود  یبوخ  ار  وت 

دندیچب لگ  کی  تضراع  غاب  ز 

دندیرفآ ناز  نادواج  تشهب 

تساخرب وت  يوک  رس  زا  يرابغ 

دندیرفآ ناویح  بآ  كاخ  نازو 

مه ناج  داب و  تیادف  میاپارس 

دندیرفآ ناج  زا  تیاپ  ات  رس  هک 

ام روشناد  لد  ردنا  يوترپ  نارتخا 

ام رهظم  یگمه  لک  لک ، رهظم  ام  لد 
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میهّللا باب  همه  ار  نیمز  لها  نیمه  هن 

ام رس  درگ  هب  دننارَوَد  رد  کلف  ُهن 

تسام یناتسبد  لفط  درخ  ریپ  ام  ِرب 

ام روشناد  لد  زا  یسبتقم  یفسلف 

دمحا دُوب  ملع  دنلب  لخن 

شراب دش  همطاف  باتکلا  ّما 

تسوا نیسای  نت  هراپ  نآرق و 

شراثآ مه  تسا و  دمحا  وچ  شقلُخ 

رتخد يدمص  نیا  غاب  یطوط 

شراقنم كون  زا  دزیر  لیربج 

هَّللا لوسر  بانج  زا  رهوگ  نیا 

شرادیرخ تسا  رواد  تسا و  كاپ 
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نافرع قوذ و  لها  يارب  بختنم  يراعشا 

لد زا  دور  نوخ  تمغ  تسد  زا  رگ  راب  دص 

لد زا  دور  نوریب  همه  ییآرد  وچ  رد  زا 

دنراگنب مرای  نم و  قشع  هصق  رگ 

لد زا  دور  نوریب  همه  نونجم  یلیل و  دص 

ار نامک  هتسهآ  شکب  هم  يا  نم  لتق  رد 

لد زا  دور  نوریب  همه  ناکیپ  هک  تسا  فیح 

دنیشن لد  هناخ  ناهن  رد  تمغ 

دنیشن لمحم  هب  یلیل  هک  يزان  هب 

یشحو غرم  نیا  هک  ار  ملد  ناجنرم 

دنیشن لکشم  تساخرب  هک  یماب  ز 

میرگ راز  نانچ  لمحم  لابند  هب 

دنیشن لگ  رد  هقان  ما  هیرگ  زا  هک 

اجنآ هک  ّتبحم  مزب  هب  مزانب 

دنیشن لباقم  یهاش  ییادگ و 

تسود تسود  نانز  هرعن  وجتسج  هرب  يا 

تسوا تسوا  وا  زج  تسیک  رید  هب  رو  مرح  هب  رگ 

لالج باجح  ریغ  لامج  درادن  هدرپ 

تسوپ زغم  نیا  رب  تسین  باقن  خر  نیا  رب  تسین 

دور نوریب  نوچ  تسوه  تساه ، تفر  ورف  وچ  مد 
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تسوه اه و  یسفن  ره  همه  ردنا  هک  ینعی 

ار نیشیپ  رغاس  نآ  نک  رپ  ناج ، ّیقاس  يا 

ار نید  ربهار  نآ  ار  لد  نزهار  نآ 
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دزیمایب حور  اب  دزیخ  لد  هک ز  یم  ناز 

ار نیب  ادخ  مشچ  رم  شَشوج  دنک  رومخم 

ار یسیع  تّما  رم  يروگنا  هداب  نآ 

ار نیسای  تّما  رم  يروصنم  هداب  نیو 

هداب نیا  زا  تساه  مُخ  هداب  نآ  زا  تساه  مُخ 

ار نیا  یشچن  زگره  ار  مُخ  نآ  ینکشن  ات 

تسا ناهن  ارچ  نم  زا  تبوخ  يور  هک  متفگ 

تسا نایع  مخر  هنرو  یباجح  دوخ  وت  اتفگ 

تیوک ناشن  اناج  مسرپ  هک  زا  هک  متفگ 

تسا ناشن  یب  يوک  نیا  یسرپ  هچ  ناشن  اتفگ 

تسا ینامداش  رتهب ز  وت  مغ  ارم  متفگ 

تسا ینامداش  زین  مغ  ام  هر  رد  هک  اتفگ 

مناهن شتآ  زا  مناج  تخوس  هک  متفگ 

تسا ناغف  هلان و  یک  ار ، وا  تخوس  هک  اتفگ 

یتسه وت  ات  هک  اتفگ  یک  ات  قاِرف  متفگ 

تسا نامه  نخس  اتفگ  تسا  نیمه  سفن  اتفگ 

ام زا  هاوخب  اتفگ  تسه  یتجاح  هک  متفگ 

تسا ناگیار  هک  اتفگ  ازفیب  مغ  هک  اتفگ 
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رای يوک 

دنرب یم  مرای  يوک  رد  ناشک  شک 

دنرب یم  مراو  هناوید  نالقاع 

رای قشع  راب  ریز  رد  رتش  نوچ 

دنرب یم  مراهم  یب  میوا  تسم 

رای ّرس  مقشع  رامت  مثیم 

دنرب یم  مراد  يوس  میوگب  رگ 

منک رگ  اراکشآ  ار  لد  ّرس 

دنرب یم  مراسگنس  تعامج  نیا 

رگج هآ  زا  مد  ره  دزوسب  لد 

دنرب یم  مراب  کشا  نالفط  وچمه 

مدش تدحو  هداب  زا  شون  هعرج 

دنرب یم  مراو  تسم  اه  سسع  نیا 

ناقشاع يا  مدش  لد  راز  راخ و 

دنرب یم  مراز  راخ و  ناریسا  نوچ 

رارق یب  مشاب  رای  قارف  زا 

دنرب یم  مرارق  یب  نارارق  یب 

شیوخ يالیل  هلاو  نونجم  وچ  لد 

دنرب یم  مرانک  زا  لد  یلیل 

راید نآ  زا  ما  هراوآ  وا  هدرک 
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دنرب یم  مراید  رد  رگید  راب 

لد دای  اب  متشاذگب  لد  هکنوچ 

دنرب یم  مراب  دنب و  یب  نینچنیا 

تخیرب شدهع  هنامیپ  مفک  زا 

دنرب یم  مراسمرش  شیاه  هنحش 

مدش لد  ریسا  نکیل  ما ) یجان  )

دنرب یم  مراو  هدنب  یگنز  وچمه 

مرب رگم  رگا و  ات  مدماین  ناهج  هب  نم 

مرب رخ  رهب  هاک ز  ندب  هلیوط  هب  ای 

ناهج نیا  قوس  رس  رب  ناج  رهش  ما ز  هدمان 

مرب ربخ  مرگنب و  نآ  نیا و  کین  دب و  ات 

ناکد نیا  عاتم  ات ز  ناکم  ما ز ال  هدمآ 

مرب رهگ  رپ  نماد  نابرهم  رای  هب  هیده 
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متجح تسوه  ّقح و  زا  متدحو  جرب  رئاط 

مرب رکش  ما  هدمآ  متمحر  دنه  یطوط 

منت نیا  نجس ، هب  هدنام  منم  ناج  رصم  فسوی 

مرب رمش  یب  تلود  موش  نوچ  صالخ  هک  ات 

ندب منک  اهر  هکنیا  نم  نجس  صالخ  تسیچ 

مرب رد  هنایم  دوخ ز  نت  ناج و  مرذگرد ز 

تسا رون  لد  هب  هک  بلطب  یملع 

تسا روط  وا  یلجت  هنیس ز 

تسا ببس  ار  هلداجم  هک  یملع 

تسا بهلوبا  غارچ  شرون ز 

هار دیامن  هک  بلطب  یملع 

هاگآ تدنک  لزا  ّرس  زو 

لامک درآ و  لاح  هک  بلطب  یملع 

لالح هار  دوش ز  هشوت  هر 

ار وت  دنک  هک  بلطب  یملع 

ینامسج قئالع  دزاس ز  یناف 

يوفطصم تعیرش  هب  نک  ور 

يوضترم تقیرط  هب  هد  لد 

ریظن مک  تایعابر 

ًالیلک رکفلا  دق  نوکلا  هبوجعا  ای  کیف 
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ًالوقع تّریح  ّبللا و  يوذ  تلبلب  تنا 

ًالیم ّرف  ًاربش  يرکف  مّدق  امّلک 

ًالیبس يدهی  ءایمعلا ال  یف  طبخی  ًاصکان 
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یک ات  میکح  يزان  لقع  هب 

یط دوش  یمن  هر  نیا  ترکف  هب 

یپ درب  درخ  شتاذ  هنک  هب 

ایرد رعق  هب  سخ  دسر  رگا 

رمخلا ّتقر  جاجّزلا و  ّقر 

يرمالا لکاشت  اهباشتف و 

حدق رمخ و ال  تلّمنأکف 

رمخ حدق و ال  اّمنأکف 

ماج تفاطل  یم و  يافص  زا 

مادم ماج و  گنر  هتخیمآ  مه  هب 

یم ییوگ  تسین  تسا و  ماج  همه 

ماج ییوگ  تسین  تسا و   (1) مادم ای 

یبیبط تنا  ینتضرما و  تنا 

یبیبح ای  هرظنب  ّیلع  لّضفت  و 

ًاسأک كِّدُو  بارش  نم  ینقسا  و 

یبیرقّتلا هوالح  یندز  مث 

(2)« ًاروُهَط ًاباَرَش  ْمُهُّبَر  ْمُهیَقَسَو  »

یشاب وت  یقاس  هک  ینامز  نآ  اشوخ 

یناهن ياه  هداب  مد  هب  مد  یهد 

ام هّرذ  ره  هک  ینامز  نآ  اشوخ 
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یناقس ّیبر  هک  دیآ  ردنا  دجو  هب 

هَّللا هنعل  دیزی  أشنا  لیق 

مهنکست داّبعلل  دجاسملا  عد 

انیقسا رامخلا و  هکدلا  یلع  سلجا  و 

نمل لیو  نآرقلا  یف  ّکبر  لاق  ام 

انیّلصملل لیو  ّکبر  لاق  لب  اوبرش 
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دزیخرب ییود  هک  هر  نیا  ورب  نادنچ 

دزیخرب يورهر  ییود ز  تسه  رگ 

ینک یعس  رگا  یلو  يوشن  وا  وت 

دزیخرب ییوت  وت  زک  یسرب  ییاج 

ینم شیپ  ینم  اب  هک  ینمی  رد  رگ 

ینمی رد  ینم  یب  هک  ینم  شیپ  رگ 

ینمی راگن  يا  منانچ  وت  اب  نم 

ینم وت  ای  ماوت  نم  هک  مطلغ  رد  دوخ 

ام رب  لد  یب  شابم  ام  ربلد  يا 

ام رب  لد  دص  ود  زا  هب  ام  ربلد  کی 

ام رب  ردنا  ربلد  هن  ام  رب  لد  هن 

ام رب  لد  ای  تسرف  ام  ربلد  ای 

نک هلد  کی  لد  هلد ، دص  هلد  کی  يا 

نک هلی  دوخ  لد  ار ز  نارگد  رهم 

تسود رد  رب  ایب  صالخا  هب  راب  کی 

نک هلگ  هگنآ  دماین  رب  وت  ماک  رگ 

مهدن ناکما  ملاع  رب  وت  فلز  رس  ییوم ز  رات 

مهدن ناج  رس و  هب  تدوجو  دقن  منک  هچ 

تخر رهم  بلط  رد  قشع  هقرغ  ما  هتشگ 

مهدن نامیپ  رس  رب  تسا  نم  راز  لد  نیا 
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تشادرب رگج  رب  وت  مخز  هکنآ 

تسین مهرم  هب  رگد  شجایتحا 

تخوس وت  قارف  شتآ  رد  هکنآ 

تسین منهج  شتآ  زا  شمیب 

میشخب حور  هک  ایب  هدرم  وگ 

میتارف ام  هک  ایب  هنشت  وگ 

وج اود  هدیشک  درد  يا 

میئاود ام  هک  رذگم  ام  زا 

یناد نالان  لد  لاح  وت  هک  ینآ 

یناد نالاب  هتسکش  لد  لاوحا 

يونش نازوس  هنیس  زا  تمناوخ  رگ 

یناد نالال  نابز  منزن  مد  رگ 

تشک هر  نادب  ار  غرم  هرب و 

راک رخآ  دنسر  ناسنا  هب  هک 

دشکب را  دشاب  ملظ  نیدب ، زج 

راز ار  یّحبسم  يزامن  یب 

اذغ دنک  ادیپ  هک  دور  یم  هار  نیو 

دور یم  هار  اذغ  مضه  يارب  يرگید  ناو 

تسوکن هر  ود  نیمادک  هک  وگب  نم  اب 

دور یم  هار  ادخ  رهب  هکنآ  تمیوگ  نم 

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


داهن اپ  هکنوچ  لزا  زور  غاب  هب  لبلب 

تشاذگ افج  يانب  تسا و  قشاع  دید  لگ 
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ناقشاع دنزوسب  دوبن  انب  لّوا 

داهن انب  نیک  دتف  عمش  ناج  هب  شتآ 

ءاجر هفیخ و  رون  نارون  نمؤملل 

اذ یلع  دزی  مل  اذه  نزوو  ول 

دوش یمن  اشامت  هب  نتخوس  ساسحا 

مشک یم  هچ  ینیبب  هک  ات  ریگب  شتآ 

مزوس یم  نم  هک  تسنادن  سک 

تسا رنه  نتفگن  چیه و  نتخوس 

زاریش ظفاح  رعش  زا  لابقتسا 

سرپم هک  ما  هدید  مایا  رود 

سرپم هک  ما  هدیسر  بل  رب  ناج 

مشچ هلاژ  دوب ز  رت  منماد 

سرپم هک  ما  هدید  هب  لد  زا  دزیر 

نارجه مغ  زک  تسا  يراگزور 

سرپم هک  ما  هدیشک  رب  اه  هلان 

ملد ياپ  هتسسگ  شدنمک  زا 

سرپم هک  ما  هدیمر  لازغ  نوچ 

لمسب نانوچ  منز  یم  اپ  تسد و 

سرپم هک  ما  هدیرب  رس  رئاط 

درک منامک  وا  نارجه  مغ 
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سرپم هک  ما  هدیمخ  تماق  ورس 

تسوا رظنم  رابکشا  ما  هژم 

سرپم هک  ما  هدیمرآ  شوخ  شرانک  رد 

ناهج هب  يا  هناشن  وا  زا  یهاوخ 

سرپم هک  ما  هدیدب  يدق  ورس 

شرهم زا  مد  دنز  یم  را  دمحا 

سرپم هک  ما  هدیدن  شرهم  ریغ 
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یسرپ نم  رگا ز  شیاطع  رد 

سرپم هک  ما  هدیسر  شیاطع  هب 

ظفاح تسا  هدورس  شوخ  ادمحا 

سرپم هک  ما  هدیشک  یقشع  درد 

ناسارخ هاش 

تشگ یم  ناسارخ  هاش  بلط  رد  لد 

تشگ یم  ناشیرپ  لاح  رت و  مشچ  اب 

داتفا شناج  هب  وا  قشع  هلعش ز  کی 

تشگ یم  ناناج  یپ  رد  تفص  هناوید 

شنادرگرس يوهآ  اضر  يوک  رد 

تشگ یم  نابایب  هوک و  ره  هب  هراوآ 

بارخ هداب  زا  مه  بات و  یب  هدش  مخ  زا 

تشگ یم  نامارخ  تسم و  یمه  هتسویپ 

دوب شرامیب  هچرگا  ناهج  هب  دمحا 

تشگ یم  نامرد  یپ  زا  شبلط  ردنا 
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یهلا هنیفس  یعابر 

باتک تسا  ییایربک  لالج  راثآ 

باتک تسا  یلازیال  ضیف  همشچرس 

دنز گنچ  وا  هب  هک  سک  نآ  دوب  یجان 

باتک تسا  یهلا  هنیفس  هک  اریز 

نیعم ءام  یعابر 

باتک راونا  تفاتب  نم  لد  رد  ات 

باتک راثآ  ما ز  هدید  هدش  نشور 

دنک هدنز  ار  هدرم  هک  نیعم  ءام  نآ 

باتک رارسا  ناج ز  هب  ناور  هدیدرگ 

شوخ يوب  یعابر 

باتک تسا  باتک  ناقشاع  بش  عمش 

باتک تسا  باتک  نافراع  لد  رون 

دیآ یمیسن  اب  هک  یشوخ  يوب  ره 

باتک تسا  باتک  لگ  زا  رپ  غاب  زا 

لد هراچ  یعابر 

دنتسب لهاجت  هب  میور  هب  هناخیم  رد 

دنتسخ ار  ملد  تسم ، ارم  دننیبن  ات 

لد هراچ  منک  هک  متسشنب  نافیرح  اب 

دنتسه نابیقر  هناخیم  هب  هکنآ  زا  لفاغ 
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باتک فلؤم  راعشا : هدنیارس 
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ندروآ گنر  هب  خیش  خر  هداب  زا 

ندروآ گنرف  بناج  مالسا ز 

ندروآ گنرد  رد  هبعک  هب  سوقان 

ندروآ گنچ  هب  ار  وت  ناوتن  ناوتب ،

ناوتن ناوتب  دیق  اب  ریخلاوبا  دیعسوبا 

میوش تروص  رس و  ناویح  همشچ  رد 

مزوس شتآ  هب  دادح  هروک  رد 

میوپ هر  بش  زور و  هتسکش  ياپ  اب 

میوج نمشد  يوکز  ارت  هک  ناوتن  ناوتب 

نتفر نادنز  هب  رای  کمک  ردنا 

نتفر نادنر  يوس  ناج و  هتشذگب ز 

نتفر نادنس  هب  لعتشم  نهآ  نوچ 

نتفر ناناج  يوک  ناوتن ز  اّما  ناوتب 

ریخلاوبا دیعسوبا  یعابر  زا  يوریپ 

« هَّللا تاملکل  لیدبت  ًالدع ال  ًاقدص و  کبر  هملک  تمت  و  » 

« نیرهاطلا هلآو  دّمحم  یلع  هَّللا  یلصو  نیملاعلا  بر  هَّللدمحلاو  »
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املع افرع و  كرابم  لاثمت  زا  يا  هدیزگ  : مجنپ شخب 
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ریوصت 1

ص:318

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 338 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت 2
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ریوصت 3
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ریوصت 4
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ریوصت 5
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ریوصت 6
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ریوصت 7

ص:324

ناحلاص زا  www.Ghaemiyeh.comیتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت 8
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ریوصت 9
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ریوصت 10
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ریوصت 11
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ریوصت 12
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ریوصت 13
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ریوصت 14
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ریوصت 15
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ریوصت 16
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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